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Az előző kötet arra fókuszált, hogy az oszmán centrum döntései, valamint a bi-
rodalomban lejátszódó folyamatok milyen hatással voltak saját perifériájára, a Balkánra, 
e térséget az oszmán centrumból és az atlantikumból kiinduló változások passzív 
elszenvedőjeként feltüntetve. E kötetben azt vizsgáljuk, hogy a birodalmat irányító 
csoportoknak eredendően milyen szándékai voltak, vagyis a hatalmi centrum meg-
változó világgazdasági helyzetre adott  reakcióit elemezzük, mely a mediterrán és atlanti 
centrum perifériák felett i politikai vetélkedésében jelentkezett . E szemléletmód 
alapján továbbra sem a politikai entitásokat tekintjük a vizsgálat alapjának (noha 
a kötetek struktúrájából látszólag ez következik), hanem a gazdasági rendszereket 
és az őket ért kihívások hatásait vizsgáljuk tág időkeretbe ágyazva.1

Az oszmán gazdaság és társadalom történetének világgazdasági struktúrák-
ból való magyarázatát számos támadás érte, s csak részben azért, mert az elkép-
zelés a perifériát gyakran csak a változások elszenvedőjének tünteti fel. Sokan 
ugyanis azt is túlzónak tartják, hogy a világkereskedelmi viszonyok változásából 
következtetni lehetne politikai és társadalmi-gazdasági változások bekövetkezésé-
re, és éppen fordított  irányú hatásmechanizmust vélnek kiolvasni az események-
ről. A regionalista szemléletnek kétségkívül előnye, hogy a modernizációs elméle-
tek – kulturális esszencializmusból táplálkozó – ahistorikus vonásait kiküszöböli, 
ugyanakkor nem magyarázza meg a lokális területi egységek, közösségek és a pre-
kapitalista társadalom osztályviszonyainak, kapcsolatrendszerének működését, 
tehát a hely- és mikrotörténett el ellentétben alapvetően nem alkalmas a periféria 
diverzitásának megragadására.2

Az átfogó, nagy ívű (és gyakran éppen emiatt  nagy hatású)3 teóriákat tehát 
számos kritika érheti.  McNeill tézise szerint az Európa sztyeppei frontierzónáján 
elhelyezkedő birodalom hódításainak célja belső berendezkedése fenntartásának 

1   Nem véletlen, hogy a gazdaság és társadalom fundamentális változásait vizsgáló komparatív szem-
léletű művek több évszázadot fognak át (longue durée). Közgazdasági cikluselméletek szerint is 
180–200 évig tart egy-egy kulturális ciklus (mely meghatározza a végbemenő gazdasági és tár-
sadalmi folyamatokat: ennyi idő múltán történik paradigmaváltás). T

idő
= 2π × (termék előállítása x 

életciklus)1/2, azaz az emberi kultúrával számolva (20 év felnövekvéssel, 40 év hasznos munkával) ez 
kb. 180–200 év.  Bródy A.: Kompország ezredfordulója. Bp., 1994. 6. 

2    İslamoğlu-İnan, H.: Introduction: ’Oriental Despotism’ in World-System Perspective. In: The Ott oman 
Empire and the World Economy. Ed.:  İslamoğlu-İnan, H. Cambridge University Press, Cambridge, 
1987. 11–12.

3   A tudományos gondolkodás a modellezést és a rendszerszemléletet preferálja a partikuláris jelen-
ségekkel szemben.
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anyagi fi nanszírozása volt, s amikor a hódítások leálltak, a terheket a helyi adó-
fi zető lakosságra hárított ák át, mely (ennek tarthatatlansága, versenyképességet 
nem növelő struktúrája miatt ) végül a birodalom szerkezeti átalakítását is szük-
ségessé tett e.4  Toynbee szerint a terjeszkedés oka más, de gazdaságilag szintén 
indokolható: a birodalmat a  Mediterráneum felett i dominancia, kereskedelmi 
riválisai megtörése és a nyugati piacok hozzáférése motiválta (később pedig az 
atlanti kereskedelem elterelő hatásának megszüntetése; a birodalom kiiktatása a 
közvetítő kereskedelemből ugyanis jelentős bevételektől fosztott a meg a közpon-
tot),5 ezért törekedett   Bécs,  Velence megszerzésére. Ugyanígy a krími terjeszkedé-
se is a Fekete-tenger beltengerré alakítását célozta, s a kereskedelmi szupremácia 
megteremtésére irányuló kísérletek kudarcát jelzi a kereskedelmi utakat oszmán 
uralom alatt  összefogó  Don–Volga-csatorna tervének meghiúsulása. (Ha e kötetet 
olvasva a kereskedelem szerepét a gazdaság befolyásolásában túlhangsúlyozott -
nak érezzük, jusson eszünkbe, hogy  Bairoch számítása szerint a külkereskedelem 
– és a gyarmatok piacként való kezelése – 12%-ban járult hozzá az angol tőkefel-
halmozáshoz, így az ipari modernizáció sikeréhez.)6  Toynbee szerint a belpolitikai 
élet fordulatát a hagyományos oszmán elit államigazgatásba való beengedése, a 
bizánci mintájú rabszolga-hivatalnokok lecserélése okozta, mert a birodalmi ér-
dek mellett  megjelent a partikuláris érdek is.7  Witt ek szerint az oszmán kultúrát 
a harcos (gázi) ethosza határozta meg – akit pedig az oszmán lovas-földbirtokos 

4   E „klasszikus”elméletet valló, a közelmúltban magyarul megjelent gazdaságtörténeti munka sze-
rint mivel a birodalom a keleti despota társadalmak közé tartozott , nem foglalkozott  a termelőerők 
és a termelés rekonstrukciójával (nem úgy, mint a „nyugati” gazdaságok), azaz a gazdálkodást a 
struktúra és a rendszert működtető elit érdekében a kizsákmányolás jellemezte. (Mint  Indiában a 
 Mogul Birodalmat, mely számos alkalommal szerepel e kötetben összehasonlítási alapként.) A há-
rom tradicionális funkcióból – a pénzügyből (despotikus állam esetében a belföld kifosztásából), a 
hadügyből, azaz a külföld kifosztásából és végül a közmunkák megszervezéséből, azaz az újratermelés 
biztosításából csak az első kett ő, a belföld és a külföld kifosztása valósult meg. (Álláspontunk szerint 
helyesebb az egyensúly felbomlásáról beszélni, hiszen a birodalom korai történetére kifejezett en e 
három tényező ekvilibriuma jellemző, az újratermelés biztosítása nélkül nem működött  volna az első 
két funkció sem.) Az elmélet szerint az agrárium feladata a hadsereg fenntartása volt, s labilizáló 
visszacsatolásként „a háború táplálta a háborút”: az újabb területek meghódításához egyre nagyobb 
és nagyobb hadseregre volt szükség. A felduzzadt hadsereg eltartására további területeket kellett  
fennhatóság alá vonni. A gazdasági kényszerűségen túlmenően egy ilyen méretű hadsereg állandó 
veszélyforrást is jelentett , hiszen „háborúmentes”, „alulfoglalkoztatott ságtól” sújtott  időszakokban 
egyre sűrűbben ismétlődtek meg a felkelések, lázadások, zendülések, melyek a paraszti társadalom 
eróziójával a birodalom gazdasági alapját gyengített ék meg (egy agrárbirodalomról van szó, ahol a 
katonai potenciált a mezőgazdasági termelés jövedelme biztosított a).  Balázs J.: Gazdaság az  Oszmán 
Birodalomban. Isztambul–Kairó, 2007. 8–12.

5   A Jóreménység fokának megkerülése a tengeren a 19. század elején már nem volt sokkal lassabb, 
sem drágább, mint a birodalmon keresztül szárazföldön.  Issawi, Ch.: The Fertile Crescent 1800–1914. 
A Documentary Economic History. Oxford University Press, New York, 1988. 138.

6    Berend T. I.: Kisiklott  történelem. Közép- és  Kelet-Európa a hosszú 19. században. MTA Történett u-
dományi Intézet, Bp., 2003. 21.

7   Mások a hárem díván mellé költöztetésének, a frakciók kialakulási lehetőségének és az utódszelek-
ciós mechanizmusok megváltozásának róják fel a hanyatlást.  Fodor P.: Hürrem és Máhidevrán, 
avagy két ágyas harca a szultán szívéért és trónjáért. In:  Fodor P.: Szülejmán szultántól Jókai Mórig. 
MTA BTK Történett udományi Intézet, Bp.,  2014. 27–42.
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testesített  meg, s e réteg funkcióváltása-cserélődése determinálta a birodalom és a 
birodalmi külpolitika sorsát.8

Noha e tézisek zömének relevanciája (főként kizárólagossága) mára megkér-
dőjeleződött , a szkeptikusok ellenében  İnalcık és  Rogowski szerint is a külső ki-
hívások okozták az oszmán világ struktúrájának gyengülését-szétesését, nem pe-
dig veleszületett  életképtelensége. A reform időszerűségével, egy önmagát túlélt 
struktúra levetésének szükségességével maguk az oszmánok is tisztában voltak a 
17. századtól (az általunk bemutatott  18–19. század az erre való sikertelen reakció 
korszaka).9 Ezzel szemben az 1950-es években  Gibb és  Bowen a belső tényező-
ket tartott ák döntő jelentőségűnek a birodalom hanyatlása kapcsán.10 Az orientá-
lis-despotikus társadalmat elnyomók és elnyomott ak (nagyjából aszkerik és ráják) 
statikus rendszereként értelmezik, nem helyezve hangsúlyt az „elnyomók” (ka-
tonák, ulemák, hivatalnokok) között i ideológiai és gazdasági jellegű ellentétekre, 
melyek politikai küzdelmekben is testet öltött ek, mi több, a hivatalnokok lokális 
hatalmi csoportok és központi hatalom között i közvetítő szerepét is elhanyagol-
ták. A két kultúrtörténész szerint egyedül az iszlám volt képes összetartani és sike-
resen működtetni e társadalmat, mely teljesen fi gyelmen kívül hagyta a gazdasági 
változásokat, s melynek csak a napóleoni háborúk után kellett  szembesülnie az új 
eszmék terjedése okozta kihívással.11

Az előző kötetben az oszmán  Bulgária kapcsán bemutatt uk, hogy a 19. szá-
zad közepi gazdasági prosperitás minden ideológiai ellentét, kulturális különbség ellenére 
igenis képes volt összetartani a birodalmat, sőt fi nanszírozni a gazdaság és társada-
lom megreformálásának költségeit, tehát az iszlám egyedüli összetartó erőként 
való megjelölése alighanem téves. A gazdasági fellendülés hiánya és az elavult 
gazdaságszerkezet (a kisállamok részéről jelentkező külső kihívással egyetemben) 
viszont a 20. század eleji  Macedóniában az elvi jogegyenlőség, majd az alkotmá-
nyosság ellenére is robbanáshoz vezetett , noha az adókulcs, a fejenkénti és össz-
adó, továbbá a központi bevételek struktúrája sem mutatott  lényeges különbséget 
az 1870-es Bulgáriát és az 1903-as Macedóniát összevetve. A diff erencia tehát a 
korábban kedvező külső (gazdasági) körülmények megváltozásában és az elavult 
gazdaságszerkezet (rugalmatlanság) továbbélésében keresendő.12

Elfogadva  Toynbee és  İnalcık álláspontját, miszerint a birodalom hanyatlása 
inkább köszönhető külső hatásoknak, mint a belső tényezőknek,  Wallerstein kife-
jezett en arra kereste a választ, hogy mikor van az a pillanat, amikor a  Török Biro-

 8    McNeill, W. H.: Europe’s Steppe Frontier, 1500–1800. Chicago, 1964.  Wittek, P.: The Rise of the Ott o-
man Empire. London, 1938.  Toynbee, A.: The Ott oman Empire in World History. Proceedings of the 
American Philosophical Society, 99, 1955/3. 119–126. 

 9    İslamoğlu-İnan, H.– Keyder, Ç.: Agenda for Ott oman History. In: The Ott oman Empire and the World 
Economy i. m. 44.  Rogowski, R.: Commerce and Coalitions. How Trade Aff ects Domestic Political 
Alignments. Princeton University Press, Princeton, New Yersey, 1990. 2–17.

10    Gibb, H. A. R.– Bowen, H.: Islamic Society and the West: A Study of the Impact of Western Civiliza-
tion on Moslem Culture in the Near East. Vol. 1. Oxford University Press, London, 1950.

11    İslamoğlu-İnan, H.–Keyder, Ç.: Agenda for Ott oman History i. m. 45. 
12   Egyben választ adva az előző kötetben felvetett  kérdésre, hogy az olcsó emberi munkaerőn alapuló 

nagybirtokrendszer életképes-e, ha  Bulgária nem választja a kisparaszti gazdálkodást – végered-
ményben mindkét, külső körülményektől függő rendszer zsákutcás fejlődést eredményezett , csak 
eltérő időpontban jutott  el a krízisig.
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dalom a kapitalista világgazdasági rendszer részévé válik (a világbirodalom és a 
világgazdaság ugyanis két külön fogalom), illetve hogy a hanyatlás és gazdasági 
integráció egyidejűleg történt-e, s van-e között ük ok-okozati összefüggés.13  Wal-
lerstein szerint a világbirodalom redisztributív gazdasági modellt testesít meg, 
ahol a tőkeakkumuláció sohasem maximalizált, az újraelosztás pedig politikai 
döntések függvénye, míg a világgazdaság ett ől eltérő szisztémát testesít meg.14 
Az  Oszmán Birodalom luxuscikkeket exportált (fűszer, selyem), míg a rendszeren 
belül az  Egyiptommal való gabonakereskedelem dominált.  Szudánból arany érke-
zett , mely fedezte az  Ázsia irányában fennálló kereskedelmi defi cit hatására fel-
lépő nemesfém-kiáramlást. A perzsákkal és  Indiával folytatott  kereskedelem vo-
lumene meghaladta az európai irányét. Mindaddig, míg ez a rendszer működött , 
addig a birodalom gazdasági egészként funkcionált, de legalábbis nem tekinthető 
az atlanti gazdaság integráns részének. Mihelyt a luxuscikkek exportját felváltja a 
tömegcikkek exportja, és mihelyt átrendeződnek a kereskedelmi irányok,  Waller-
stein szerint a birodalom belép egy másik világgazdasági rendszerbe. Ez a keresett  
átmenet pillanata. De mikor is volt ez? A történett udomány ugyanis nem adott  
erre egyértelmű választ.

 Stanford Shaw szerint az európai áremelkedés és a növekvő gabona-, réz- és 
gyapjúigény már 1566–1683 között  ezen termékek kiáramlásához vezetett  a biro-
dalomból, mert ott  áruk alacsony volt. Ezek szerint már ekkor integrálódott  a bi-
rodalom a világgazdaságba?  Sunar szerint a malikane, a çiftlik, az iltizám, a vakuf 
mind erre adott  reakciók:  Európának nyersanyagra volt szüksége, a birodalom 
az új struktúrákkal alkalmazkodni kívánt a megváltozott  körülményekhez.15 Ez 
az integráció és a hanyatlás egyidejűsége (és közvetlen kapcsolata) ellen szól, hi-
szen az integráció így bő 100 évvel megelőzte a hanyatlást: Shaw szerint ugyanis 
a nyersanyagokért cserébe érkező importt ermékek a 18. században tett ék tönkre 
a török kézműipart (az is kérdés, hogy ez utóbbi mennyire csak jelzője és meny-
nyiben okozója a hanyatlásnak). Csakhogy Európa 1600–1750 között  a gazdaság-
történészek érvei szerint stagnált, tehát elszívó ereje aligha lehetett  nagy, így az 
integrációt e periódusra tenni irreális.

Haim  Gerber szerint a birodalom wallersteini értelemben vett  periferizálódá-
sa (az ő értelmezésében e fogalom a hanyatlással azonos, mely a világgazdasági 
integráció velejárója lenne) nem kezdődött  meg a 17. században. Nem vált domi-
nánssá a nagybirtok: a csiftlikek  McGowan adatai szerint csak 25–50 ha méretűek 

13   Ha nem egyidejű a két jelenség, de ok-okozati viszony van köztük, s az integráció a hanyatlás 
következménye (és nem pedig fordítva), akkor nem zárható ki, hogy a nyugati integráció fejlődést 
eredményez, tehát pozitív megítélés alá esik, míg, amennyiben a gazdasági integráció következ-
ménye a hanyatlás, úgy e folyamat negatív felhangot kap a történeti értékelésben. Ráadásul az 
ok-okozati viszony sem szükségszerű, hiszen a hanyatlás lehet két, eltérő hajtóerejű folyamat egy-
másra hatásának, interferenciájának eredménye is. Ugyanígy, ha két jelenség között  erős korreláció 
mérhető, ez még nem jelent ok-okozati viszonyt a statisztika szemlélete alapján sem.  Horváth G. K.: 
 Bécs vonzásában című művében idézi Georges  Duby álláspontját (23.).

14    Wallerstein, I.: The Ott oman Empire and the Capitalist World-Economy: Some Questions for Re-
search. Review (Fernand Braudel Center), 2, 1979/3. 389–398.

15    Sunar, I.: The Political Rationality of Ott oman Economics: Formation and Transformation. In: Po-
lity, Economy and Society in Ott oman Turkey and North Africa. Eds.:  Mardin, Ş.– Zartman W. I. 
Princeton University Press, Princeton, 1979. 14.
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voltak még, s nem külpiacra termeltek. Nem gyengült a városi polgárság sem min-
denütt :  Bursza selyemtermelése végig emelkedett , a 19. század elején elérve a 255 
tonnát. Ömer Lütfi   Barkan szerint a végrendeletek alapján a 17. század legvégén 
még a muszlimok voltak a fő hitelezők, nem a zsidók, örmények – tehát az iszlám 
kapitalizmusellenes att itűdje, a Korán kamatt ilalma vagy a tőkehiány nem lehetett  
a periferizáció forrása.  Gerber a birodalom világgazdaság rendszerébe tagolódá-
sát illetően  Chevallier álláspontját osztja a közlekedési forradalom jelentőségéről, 
vagyis az integrálódás 1820 után kezdődött , amikor a gőzhajózás megjelenésével 
leestek a szállítási árak.16

A  Wallerstein elméletét elfogadók közül  Genç és  İnalcık az általa meghatá-
rozott  peremfeltételeket vizsgálva (a kereskedelmi irányok átalakulása, a keres-
kedelem volumenének megugrása, a kereskedelemben a luxuscikkeket felváltják 
a tömegcikkek [textiltermékek], azaz a birodalom gazdasága nyitott á válik) a 18. 
század végére teszik az integráció kezdetét. Az, hogy a hanyatlás ennek következ-
ménye vagy előzménye, az máig vitatható kérdés.

A birodalom hanyatlásának okaival foglalkozó,  Gibb és  Bowen véleményével 
szembehelyezkedő  Lewis szerint a belső tényezőknél szintén fontosabbak a kül-
ső hatások. Lewisnál a fordulópontot  III. Szelim 1793-as levele jelenti, melyben 
nyugati szakembereket kér a modernizációhoz a franciáktól,17 s ez nagyjából egy-
beesik a  Wallerstein által hangoztatott al. Ugyanakkor intézmény-, jog- és politika-
történetet írva nála hiányzik a gazdasági változások összekapcsolása a társadalmi, 
intézményi reformokkal (noha ok-okozati viszony, hatás-visszahatás fi gyelhető 
meg a kett ő között ), így azok szükségességének magyarázata féloldalas marad. 
Az európai típusú társadalmi (jogi) reformok ugyanis a gazdaság kapitalista szer-
kezetű átalakítását is magukkal vonták, sőt olykor előfeltétele volt annak (a csu-
pán féloldalas modernizáció ugyanis értelmetlen és működésképtelen: a nyugati 
jogrend és társadalomstruktúra nem maradhat fenn kapitalizmus nélkül és for-
dítva, a nyugati típusú gazdaság nem működik egy olyan jogrendben, mely nem 
illeszkedik hozzá). Nem véletlenül van csak egy év a balta-limáni egyezmény és a 
gülhanéi hatt -i şerif között , miként az 1783-as orosz–oszmán kereskedelmi egyez-
mény és a  III. Szelim trónra léptével felújuló reformtörekvések között  is rövid idő 
telt el, de  Lewis művében ennek okairól, következményeiről, módjáról sokszor a 
tények megállapításán túl nem esik szó; egyetemi tankönyveinkben is a társadal-
mi-politikai berendezkedést érintő változások kapnak nagyobb hangsúlyt.18

16    Gerber, H.: Social Origins of the Middle East. Lynne Rienner Publ. Boulder, Colorado, 1987. 45–49. 
 Chevallier, D.: Western Development and Eastern Crisis. In: Beginnings of Modernization in the 
Middle East. Eds.:  Polk, W.– Chambers, R. University of Chicago Press, Chicago, 1968.

17    Lewis, B.: The Emergence of Modern Turkey. Oxford University Press, London, 1961.
18   Az oszmán reformok hátt erében nem egy „humánusabb és igazságosabb” társadalom megterem-

tése állt, mint ez a nyugati politikai érvelésben gyakran feltűnik (az igazságosság csak annyiban 
számított , amennyiben ez a nyugatiak gazdasági érdekeinek megfelelt), a reformfolyamat a nyugati 
gazdasági igényekhez igazított  társadalmi felépítmény megteremtését célozta. A Tanzimat tehát 
legalább annyira volt alkalmazkodás a nyugatiak politikai berendezkedésre vonatkozó elvárásai-
hoz, mint gazdasági érdekeihez. A Pax Britannica lényege az volt ugyanis, hogy a brit gazdasági 
érdekek maximális kiszolgálásáért cserébe (beleértve a gazdaság és társadalom kapitalista kívá-
nalmaknak megfelelő átformálását, az infrastruktúra kiépítését) a britek politikai védelmet nyúj-
tanak az orosz és egyiptomi törekvésekkel szemben. Lásd  Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and 
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Ugyanígy toposz, hogy az iszlám gazdaság nélkülözte volna a kapitalizmus 
elemeit: inkább annak szisztematikus alkalmazása helyett  bizonyos fokú ambi-
valencia jellemezte. A Korán által tiltott  pénzbeli (uzsora)kamatszedés nem jelen-
tett e azt, hogy nem ismerték a kamat és a haszon fogalmát – a kamatot sokszor 
terményben szedték be, mely a tranzakciót elszenvedő félnek ugyanúgy nem volt 
kellemes, a tranzakcióból hasznot húzó viszont pénzforgalom híján nehézséggel 
találta szembe magát, ami a rugalmas reakció lehetőségét korlátozta. A kereske-
delemmel megszerzett  vagyon átörökíthetősége csak a 18. század végétől válik 
megkérdőjelezhetetlenné, de az oszmán gazdaságpolitika felismerte ennek jelen-
tőségét a nyugati behatolás előestéjén (igaz megkésve). Az élethosszig tartó adó-
bérlő-rendszer megint ambivalens: a magánvagyon növelésére (így az állammal 
szemben a privát szféra erősítésére) alkalmas volt, de az állam hosszú távon nem 
húzott  belőle hasznot, s a versenyszellemet is rontott a, miközben kitermelt egy 
vállalkozó réteget, mely ugyanakkor bevételeit nem forgatt a vissza a termelésbe, 
annak fenntarthatóságát nem tartva szem előtt . A városok ellátásbiztonsága és ily 
módon a szociális és hatalmi struktúra fenntartása érdekében létrehozott  kény-
szerárak és exportmonopóliumok rendszere ellentmond a kapitalizmusnak, noha 
éppen a gazdasági racionalitás hívta életre (a 18. század végén a háborúzó  Atlanti-
kum miatt  a Kelet–Nyugat árszínvonal-különbsége megnőtt , ezért egyes terméke-
ket a  Mediterráneumból mértéken felül exportáltak, így hiány állt elő a belpiacon).

A Kelet történetét mindenesetre nyugati kategóriákba beilleszteni, annak sé-
mái alapján felvázolni közhelyesen nehéz – gondoljunk csak a weberi protestáns 
munkaetika és a kapitalizmus kapcsolatára (akár igazolható, akár nem), mely egy 
muszlim társadalomban eleve értelmezhetetlen –, így a Keletet statikusnak és a 
Nyugatt al való viszonyát illetően passzívnak, a változások elszenvedőjének tekin-
tik. A racionalizmus, a tudomány, a felvilágosodás, mellyel a Nyugatot és ma-
gát a haladást, fejlődést azonosítjuk, eleve gyakran a Kelett el szemben defi niált 
konstrukciók, gondoljunk  Montesquieu Perzsa levelek című tudatos munkájára. 
(Tehát önmagukban e konstrukciók nem is állnának meg, e megközelítési mód 
viszont szükségszerűen a két térség között i diff erenciák hangsúlyozásán alapul.) 
A haladás fogalmának kinyilatkoztatásszerű és teleologikus értelmezése, nyugati 
elbirtoklása és nyugati fejlődési modellre történő beszűkítése ab ovo nehezíti annak 
keleti értelmezését (ahol a ciklikus történelemszemlélet eleve nagyobb jelentőségű 
volt, és így a társadalom és gazdaság működésére is kivetült).  Gran szerint episz-
temológiai fordulat nélkül a keleti gazdaság működése nem lesz érthető (az a tény, 
hogy az iszlám tiltott a a kamatszedést, nem változtat azon, hogy a „kett ős vásár-
lás” révén e jelenség létezett  a birodalomban, de ett ől ez még nem kapitalizmus és 
nem is annak elutasítása) – és persze e fordulat megtételére kellő tapasztalat híján 
e mű szerzője sem vállalkozhat.19

Euro pean Capitalism, 1820–1913. Trade, Investment and Production. Cambridge University Press, 
Cam bridge, 1987. 53. Ugyanakkor nem minden esetben játszott  a kormányzat a tőkés behatolók 
kezére: ilyen volt például az állam fi skális támaszául szolgáló anatóliai kisparasztság következetes 
támogatása a nyugatiak monokultúrás nagybirtokot preferáló elképzeléseivel (gyapotéhség) szem-
ben, még akkor is, ha ezzel az állam anyagilag rövid távon látszólag veszített .

19    Gran, P.: Late-Eighteenth-Early Nineteenth Century Egypt: Merchant Capitalism or Modern Capi-
talism. In: The Ott oman Empire and the World Economy i. m. 40.
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A kereskedő fogalmának nyugati értelmezése például eleve kizárja a réteg 
vizsgálatából a kisiparosokat és a nomád törzseket, a kereskedelmi elitre szorítva 
azt, pedig az iszlám világban mindkett ő szerepe jelentős.20  Napóleon  Egyiptomról 
szóló leírása imperialista önlegitimáló műként éppúgy értelmezhető, mint tudo-
mányosan (akárcsak ma  Huntington Clash of Civilizations című műve), s a nyu-
gati közvélemény az utóbbi értelmezés relevanciája mellett  foglal állást, de vajon 
jogosan teszi-e?

Szintén megtévesztő a török reformok nyugati megítélése kapcsán, hogy a 
Tanzimat alapvetően az állam, az államapparátus reformját jelentett e: a kormány-
zat ezt helyezte törekvései középpontjába, nem az állampolgári szabadságjogok 
kiterjesztését és a keresztények egyenjogúsítását – ez utóbbira az islahat szót hasz-
nálták, mely bizonyítja, hogy foglalkoztak e problémakörrel, de a szó hiánya a 
kortárs nyugati irodalomból azt jelzi, hogy sohasem kapott  központi jelentő-
séget.21 A Nyugat viszont mindkett őt elvárta, hiszen saját önképe szerint liberális, 
alkotmányos, egyéni szabadságjogokat tiszteletben tartó berendezkedése volt a 
fejlett ebb (nem csak „más”), s ezt (saját érvelésében) éppen gazdasági fejlett sége 
tükrözte. A barbár, despotikus Kelet képe  Montesquieu óta ennek a képnek ellen-
pontozásául, egyfajta önmegerősítésként, negatív példaként szolgált. Mindaddig, 
míg a birodalom csak politikai szempontból volt fontos a briteknek, addig politi-
kai berendezkedése nem állt támadások keresztt üzében, legfeljebb hatékonyság 
szempontjából kívántak változtatni azon. A liberális szemlélet, valamint a liberá-
lis gazdaság eluralkodásával és ezzel párhuzamosan az  Oszmán Birodalom brit 
gazdaságban játszott  szerepének felértékelődésével (nagyjából  Urquhart fellépé-
sével egy időben) viszont a keleti társadalom nyugati modellhez való hasonulása 
is szükségessé vált, mind gazdasági, mind kultúrmissziós szempontból (a legjobb 
politikai forma kiterjesztése a civilizálatlan területre, hiszen az emberi boldogság-
hoz, kiteljesedéshez csak ez vezethet), amely a nyugati erkölcsi-morális felsőbbren-
dűség mítoszából származott  (noha valójában csak a gazdasági felsőbbrendűség 
megkérdőjelezhetetlen).22

Ugyanakkor, mivel a kötet az atlanti gazdaság behatolását mutatja be a tér-
ségbe, s a kihívásra adott  válaszlehetőségek felvázolásával eleve nyugati történeti 
nézőpontokat jutt at érvényre, így a társadalom és gazdaság leírására Nyugaton 
használt fogalmak, a közgazdaságban alkalmazott  mérőszámok, indikátorok 

20    Szíria gyapjúexportjának 100%-a beduinoktól származott .
21    Gürpinar, D.: The Rise and Fall of Turcophilism in Nineteenth-Century British Discourses: Visions 

of the Turks: ’Young’ and ’Old’. British Journal of Middle Eastern Studies, 2012/3. 356–357. A Tan-
zimat a birodalomban ugyanolyan jelentőségű volt, mint  Magyarországon az 1825–1848 között i re-
formkor: lebontott a a társadalmi egyenlőtlenség jogi korlátait (1856, 1876), megteremtett e a szabad 
földforgalmat (1858), és tőkét biztosított  az országnak – viszont Magyarország esetében a gazdasági 
kiegyezés az ország hagyományos munkamegosztásban betöltött  szerepének részleges átértékelő-
dését is eredményezte, míg az  Oszmán Birodalomban éppen ezt konzerválták a változások (ez – az 
adaptáció sikeressége – a különbség félperiféria és periféria között ).

22    Wolf, L.: Inventing Eastern Europe. Stanford, 1994. 13.  Wheatcroft, A.: The Ott omans. London, 1993. 
209.  Çirakman, A.: From Tyranny to Despotism: The Enlightment’s Unenlightened Image of the 
Turks. International Journal of Middle Eastern Studies, 2001/1. 58.
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használata jobb híján megkerülhetetlen egy komparatív szemléletű munkában.23 
Még akkor is, ha ez implicit módon a fogalmakhoz társított  modellek, struktúrák 
beszivárgását is jelenti. Így megjelennek a műben olyan fogalmak, mint „feudá-
lis”, „rendi”, „abszolutizmus”, noha ezek nem azonosak a nyugati interpretáció-
jukkal, de a nyugati gondolkodásmódhoz szokott  modellekben, párhuzamokban- 
analógiákban gondolkodó rendszerező agy csak így képes értelmezni a fogalmak 
mögött  rejlő társadalmi-gazdasági jelenségeket, problémákat. Ráadásul egyes fo-
galmakat, mint például a feudalizmus, maguk a témát kutató helyi történészek is 
használnak (például  Mutafcsieva), részben azért, hogy megfeleljenek a marxista 
történetírás által vázolt általános és szükségszerű történelmi fejlődés képének (a 
formációelmélet szerint a szocializmust a kapitalizmus, azt pedig a feudalizmus 
előzi meg), részben azért, mert valóban a földjövedelmek birtoklása és a földhöz 
kötődő jogok átalakulása állt a harc középpontjában (és a gazdaság teljesítőképes-
ségét is a föld szabta meg).

Noha kötetünk elsősorban az 1774/1783/1789 (hogy külpolitikai, gazdaságpo-
litikai és belpolitikai fordulathoz egyaránt kössük) után bekövetkező külső hatások 
által indukált gazdasági változások  Oszmán Birodalomra gyakorolt hatásaival fog-
lalkozik, két okból szükségesnek látt unk egy rövid bevezetőt a térség korábbi év-
századának eseményeiről. Egyrészt, hogy legyen mihez képest érzékeltetni a vál-
tozások irányát és nagyságrendjét, másrészt szükséges annak bemutatása, hogy 
ezen külső kihívások akkor érték a birodalmat, amikor annak tradicionális szerkezete már 
egyébként sem működött  és éppen jelentős átalakuláson ment át (s ez egyes fogal-
mak jelentésváltozását-bővülését is jelenti, de a funkcionális struktúrák megkett ő-
ződését is magában foglalja). Ez az átmeneti időszak a 18. század kora, amikor a 
birodalom hivatali apparátusa, igazgatásszerkezete már elavult (és meglepően kis 
méretű),24 hiszen az adóbevételek instabilak és egyre nagyobb költséggel folynak 
be, de a háborúknak, melyek a szintén elavult hadszervezet ellenére sem járnak 
nagy területveszteséggel, még van anyagi fedezete. „Egy rossz kormányzat számára 
a legveszélyesebb pillanat az, amikor megkísérel javítani módszerein” – írta Alexis de 
 Tocqueville, s ez igaz a  Török Birodalomra is. Ezt a korszakot szeretnénk az olvasó 
elé tárni.

Eléggé visszamenni az ok-okozati láncolatban azonban szinte sosem lehet. 
Aki a 18. századdal kezdi a vizsgálódást, nem kap választ arra a kérdésre, hogy 
az ekkorra elavult rendszer miért működött  korábban, csak arra, hogy miért nem 
működik ekkor már, illetve hogyan és miért úgy került átalakításra (például a had-
seregreformot is újszerű megközelítésből mutatja be e könyv a gazdasági megté-
rülés szempontját előtérbe helyezve), és milyen következményekkel járt, továb-

23   Ezek az indikátorok rendszerint azt mutatják, hogy a keleti térségek fejletlenek, s ez megint a fej-
lődés fogalmának nyugatias értelmezéséből ered. Bizonyos, hogy léteznek olyan változók, melyek 
a  Mediterráneumban jobbak, csak ezek a nyugati gazdaság (és értékrend) szempontjából indiff e-
rensek, illetve az eltérő világkép miatt  nem tartoznak a fejlett ség mérőszámai közé. Erre lásd  Deme-
ter G.: Tribute to Auxiliary Disciplines. Cliometry, as Instrument for Historians – Methodological 
Problems at Diff erent Scales. In: Evrazijszki horizonti. Ot minalo kam nasztojaste. Eds.: Poppetrov, 
N.– Vekov, M. Insztitut za Isztoricseszkata Izszledvanija, Szófi a, 2011. 83–110.

24   Egy ilyen átalakulás az ókori  Rómát is megrengett e. A köztársaság korának  végén a válság egyik 
oka az volt, hogy az intézmények mérete és funkciói egy városállamhoz illeszkedtek, nem egy 
világbirodalomhoz.
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bá e következmények mennyire voltak okszerűek és szükségszerűek. Aki a 16. 
századot vizsgálja, nem fog tudni állást foglalni abban a vitában, hogy a balkáni 
fejlődés mikor ágazott  el az európai vonaltól. A balkáni történészek ezt szeretik a 
török uralom rovására írni, de  Adanır szerint (1989) a demográfi ai hanyatlás már 
korábban megkezdődött  (ez tett e lehetővé az átállást a félnomád létre Henri  Stahl 
szerint).25 Az érvelés szerint éppen a letérés tett e lehetővé e térségek könnyebb 
megszerzését (geográfi ai közelségük mellett ), azaz megfordítja az ok-okozati vi-
szonyokat. A  Balkán 20. század eleji fejlett ségi szintjét mindenesetre jól mutatja, 
hogy 100 éves lemaradásban volt  Európához képest:  Szerbia 1910-es 300–350  USA 
dollár/fő GDP-értéke  Anglia 1800-as GDP-jével egyezett  meg, az oszmán GDP pe-
dig a  Habsburg Birodalom 1800-as értékével (kb. 200 frank/fő). Az egy főre jutó 
vastermelés  Nagy-Britanniában 1790 körül már 15 kg volt, míg a Török Biroda-
lomban 1910 körül is csak 5-6 kg volt a vasfelhasználás. A növekedés- és kereske-
delemorientált kapitalista gazdaságok egyik legfontosabb makrogazdasági muta-
tója az export GDP-hez mért értéke: az  Oszmán Birodalomban az export 1910-re 
nőtt  a GDP 14%-ára, míg Angliában ugyanezt az értéket már 1800 körül elérte. Míg 
1820–1870 között  a kontinentális Európa ledolgozott  hátrányából,  Kelet-Európa 
és az  Oszmán Birodalom lemaradása a GDP/fő százalékában kifejezve még nőtt  
is  Nyugat-Európához képest  Maddison adatai szerint (vö. I. 2. táblázat). (A GDP 
növekedése 1900 után itt  is töretlen volt, de a népességnövekedés felemésztett e a 
gazdaságfejlődés eredményeit.)

Fikret  Adanır szerint az oszmán rendszer fenntarthatósága szempontjából 
fordulópontot jelentett , hogy az 1600-as évek végére a török adóteher konstans 
áron háromszor akkora lett , mint 1500-ban (rendkívüli adók éves beszedése, álla-
mi árletörés).26 Nicolae  Iorga megfogalmazásában a török berendezkedés ekkor már 
nem volt más, mint a „ragadozó állam” megtestesülése – ugyanaz, mint a  Marátha 
Államszövetség (a muszlim  Közel-Kelet közigazgatási mechanizmusának eltéré-
sét a modern európai mintától lásd az I. 11. ábrán). A rendszer másik eredménye, 
hogy – Marija  Todorova szerint – „csonka társadalmak” jött ek létre (több és lokális 
identitású). Birodalmi szintű keresztény elit nem létezett , a keresztény elit loká-
lis szinten fejlődött  ki, s a központi hatalommal a 19. század elejéig nem is volt 
kapcsolata. Mindezek a közbiztonság megszűnésével illegitimmé és megkérdő-
jelezhetővé tett ék az államhatalom fenntartásának szükségességét (legalábbis az 
adott  keretek között ). A közbiztonság hiánya a közösségi banditizmus terjedésé-
hez vezetett  (ez életében egyszer minden harmadik fi atal balkáni férfi t érintett ),27 
a népességcsökkenés a félnomád állatt artás és a nagycsaládos életforma dominan-
ciáját eredményezte.  Belgrád és  Niš között  vadon húzódott ; s erre utal a  Pleven 
környéki falvak 1840-es gazdasági állapotának elemzése is az első kötetben: az 
állatok értéke messze felülmúlta a gabonáét. A románok három év után, mikor a 

25    Adanır, F.: Tradition and Rural Change in Southeastern Europe During Ott oman Rule. In: The Ori-
gins of Backwardness in Eastern Europe. Ed.:  Chirot, D. University of California Press, Berkeley, 
1989. és  Stahl, H.: The Traditional Romanian Village Communities. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1980.

26    Adanır, F.: Tradition and Rural Change in Southeastern Europe i. m. 133–134.
27    Balogh Á.: A nacionalizmus szerepe a görög politikai gondolkodásban. SZTE, Szeged, 2006. 16.
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föld kimerült, új helyre költöztek.28 E folyamatok hatására a félszigeten általánossá 
vált az önellátás,  Palairet szerint a túl alacsony népsűrűség nem is tett e lehetővé 
(szükségessé) a munkamegosztást. Intenzív művelés csak  Plovdiv környékén volt. 
Így aztán a  Balkán gazdasági fejlődése is sajátosan alakult. Bela K.  Kiraly szerint a 
balkáni és nyugat-európai ipari forradalom között i eredendő különbség, hogy míg 
a nyugati ipari forradalom a feudális terhek megszüntetése után azonnal elkezdő-
dött , addig  Kelet-Európában a változás (közös) specifikuma a kapitalizmusnak a mező-
gazdaságban történő elterjedése volt, s nem az iparosodás.29 A Balkánon a protoinduszt-
rializáció nem a gépesített ipar felé vezető utat jelenti, hanem annak pótlását.30 (A Fonó 
Jenny hatékonysága hússzorosa a kézi fonásnak.) Míg 1798-ban  Csehországban 
már 700 ezer embert foglalkoztat a textilipar, 200 ezret az üveggyártás – zömmel a 
paraszti árutermeléshez kapcsolódva31 –, addig  Bulgáriában 1870-ben 70 ezer csa-
ládnak adott  megélhetést az ipar,  Szíriában a textilipar 30-40 ezernek. De ez nem 
is meglepő egy olyan központi elosztást megvalósító, zárt gazdasági rendszerben, 
ahol a céhes haszon a szigorú szabályok szerint nem is haladhatt a meg a 10%-ot, 
s ahol az állami megrendelések nélkül csődbe ment volna a vállalkozó az önellátó 
paraszti gazdaságok dominanciája miatt . Az ambelakiai fonaltermelés hanyatlása 
gyakorta idézett  példa az  Oszmán Birodalom iparosodásának kritikájakor, de ke-
vesebben ismerik fel, hogy fellendülése is az osztrák kereskedők pamutigényének 
köszönhető a napóleoni háborúk idején, tehát egy külpiaci hatásra adott  válaszról 
van szó, nem pedig az alig létező belső piacot ellátó iparágról. Így a külső hatás 
megszűnte az ágazatot is hanyatlásra ítélte. Ipari fejlődést piacok és haszon nélkül 
elvárni lehetetlenség.

A fenti koncepció mellé ráadásul párosul egy „igen sikeres agrárbirodalom 
képe”.  Todorova szerint a birodalom gazdasági teljesítményét egészen addig nem 
érte kritika, míg katonai teljesítménye erre nem adott  okot. Pedig valószínű, hogy 
a katonai kudarcoknak gazdasági okai is voltak, s feltételezhető, hogy a gazdaság 
jobban befolyásolja a katonai potenciált, mint fordítva.32 Más birodalmakat is értek 
folytonos kihívások, akár gazdasági, akár katonai jellegűek, s vagy sikeres választ 
adtak rá, vagy nem – kérdés, hogy az  Oszmán Birodalom esetében a sikertelenség-
nek (a külső körülmények megváltozásán túl) mi az oka, mi az a kohéziós ténye-
ző, ami hiányzott . Noha akár döntő jelentőségű is lehet a kérdés megválaszolása 
szempontjából, a kötet csak érintőlegesen (historiográfi ai vitatémaként) foglalko-
zik a társadalmi kohéziót biztosító vagy éppen a társadalmat a meglévő vertikális 
rétegződése mellett  további horizontális mozaikokra bontó tribális („törzsi”) je-
lenségegyütt esek sokaságával (például a nacionalizmussal, elitek belső harcaival, 
vallásból származó kulturális diff erenciákkal),33 inkább a társadalom vertikális 

28   Itt  tehát  Adanır tézisének fordított járól van szó – a hódításnak nem oka, hanem következménye a 
devolúció.

29    Kiraly, B. K.: East Central European Society and Warfare in the Era of the Balkan Wars. In: East Cent-
ral European Society and the Balkan Wars. Eds.:  Djordjević, D.– Kiraly, B. K. Columbia University 
Press, New York, 1987. 7.

30    Berend T. I.: Kisiklott  történelem i. m. 37.
31   Uo. 36.
32   Vagyis érdemes lenne a gazdaság teljesítőképességét még a 17–18. századi vereségek előtt  kompa-

ratív módon megvizsgálni.
33   Macedónia kapcsán a tervezett  III. kötetben kerül e téma részletesebb kifejtésre.
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rétegződési különbségeinek befolyásolására szintén képes gazdasági helyzet vál-
tozásainak elemzésére tesz kísérletet.

Miként az előző rész, úgy ez sem foglalkozik kultúrtörténett el, tisztán gazda-
sági funkcióik és az állam működőképessége szempontjából vizsgálja a társadalmi 
rétegek szerepét és kölcsönhatását. A kötet persze nem csak a sajátos értelmezés 
és a kiválasztott  keretek és peremfeltételek miatt  mutat torz képet az oszmán fej-
lődésről, s nem csak azért, mert a szerző oszmán nyelvtudásának hiánya miatt  az 
oszmán  Ruméliáról nyert kép leginkább bolgár és kortárs nyugati forrásokon és 
feldolgozásokon alapszik (némi levéltári kutatással kiegészítve). A ruméliai gaz-
daság és társadalom történetét a közelmúltig a török történetírás elhanyagolta. A 
bolgár vagy szerb történetíráson keresztül kapott  kép ugyan gazdagabb, de ter-
mészetszerűleg egyoldalú: vallási csoportokon vagy osztályérdekeken túlnyúló 
részproblémák mintaszerű elemzése mellett  – a vidini társadalom rétegződésének 
és a raiyet çift felbomlásának bemutatásán túl ( Atanaszov, Parveva), idetartozik 
 Rodope térségének iszlamizációja (Machiel  Kiel és Evgeni  Radusev)34 – mindmáig 
hiányzik az oszmán Rumélia „közös” (mindkét fél által legalább részben elfogadott ) 
története. A bolgár historiográfi át sokáig a nemzeti romantikus történetírás domi-
nanciája jellemezte, s ez csak  Bulgária oszmán uralom alatti történetének megírását 
tett e lehetővé.35 Pedig a Ruméliára vonatkozó oszmán és bolgár anyagok ráadásul 
kitűnő összehasonlítási lehetőségeket is teremtenek: a dunai vilajet reformját 1864-
ben végrehajtó Midhat pasa egyéb területeken,  Szíriában és  Irakban is kísérletezett  
a reformok kivitelezésével. Így a bolgár területen elért eredményei – a regionális 
adatok összevetésével – alkalmasak tevékenysége hatékonyságának megítélésére 
e provinciákban is. Mivel itt  a személyi azonosság miatt  a reformtörekvések vél-
hetően azonos irányba mutatnak, az esetleges különbségekért az eltérő kiindulási 
helyzet vagy társadalmi viszonyok tehetők felelőssé, rámutatva a reformok egyik 
korlátozó tényezőjére. Ezért kerültek be a centrum és a perifériák viszonyát vizs-
gáló kötetbe Rumélia mellett  Szíriát és Irakot is összehasonlító adatok és fejezetek, 
noha ez utóbbi területek még távolabb állnak a szerzőtől, mint  Anatólia – e fejeze-
tek megírásánál a szerző teljes egészében az eddig feltárt forrásokra és feldolgo-
zásokra hagyatkozott , amiben talán több ezeknél, az a komparatív-strukturalista 
szemlélet. Azon periferikus régiókban pedig, melyeket Midhat tevékenysége nem 
érintett  – mint például  Egyiptom –, lehetőség nyílik annak elemzésére, hogy egy 
reformfolyamat vajon mennyire személyfüggő, illetve létezik-e alternatív fejlődési 

34   Az iszlamizáció önkéntessége és kényszere különösen fontos téma volt a bolgár historiográfi ában. 
 Todorova, M.: Iszljamizaciajata kato motiv v balgarszkata isztoriografi ja, literatura i kino. Liberalen 
Pregled, 2009. február.  Minkov, A.: Conversion to Islam in the Balkans: Kisve Bahası – Petitions 
and Ott oman Social Life 1670–1730. Brill, Leiden, 2004. 193.  Kiel, M.: Razprosztranenie na iszlja-
ma v balgarszkoto szelo prez oszmanszka epoha (XV–XVIII. v.): kolonizacija i iszljamizacija. In: 
Mjuszjulmanszkata kultúra po balgarszkite zemi. Eds.:  Gradeva, R.– Ivanova, Sz. Szófi a, 1998. 106. 
 Radusev, Ev.: Szmiszalat na isztoriografszkite mitove za iszljamizacijata. Liberalen Pregled, 2012. 09. 
12.  Radusev, Ev.: Pomacite. Hrisztijansztvo i iszljam v zapadnite Rodopi sz dolinata na reka Mesz-
ta, XV – 30-te godini na XVIII. vek. Szófi a, Narodna Biblioteka, 2008. htt p://www.rodopskistarini.
com/2012/03/e.html.

35   Lásd az előszót az I. kötetben.
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út, vagy a személyi diff erenciák ellenére is ugyanazon hatalmi manipulációs tech-
nikák és gazdasági tevékenységek jellemzik-e a modernizátorok elképzeléseit.36

Mindennek azonban van egy szigorú peremfeltétele, mely a nyelvi hiányos-
ságoknál is sokkal komolyabb akadály – az adatok megbízhatósága. Míg a balkáni 
történeti művek elfogultak, addig a kortárs nyugati források (útleírások, konzuli 
jelentések, földrajzi szakmunkák) a gazdaságot tekintve ugyan adatokban megle-
pően gazdagok, csak éppen ezek az adatok elszórtak, ellentmondók, az adatgyűj-
tés nem következetes és nem rendszeres, a vonatkoztatási rendszer nem egységes, 
s a mértékegységek káosza miatt  a helyzet rekonstrukciója komoly erőfeszítést 
igényel, miközben a társadalmi élett el kapcsolatos pontatlanságaik megkérdője-
lezik a gazdasági vonatkozású megfi gyelések relevanciáját is. A modern nyugati 
feldolgozások viszont szerencsére sokszor eredeti oszmán iratokon alapulnak (az 
oszmán tartományi adminisztratív elit nyelvtudásáról, az oszmán igazságszol-
gáltatási rendszer átalakulásáról és társadalmi következményeiről szóló tanul-
mányok ékes bizonyítékai ennek), csak éppen zömmel esett anulmányok, így az 
általánosításig, szintézisig ugyanúgy nem jutnak el, mint jelen sorok írója.

Így aztán e kötet nem több, mint egy kézikönyv, mely – az állításokat számos 
példával alátámasztva és ütköztetve az eltérő álláspontokat – érinti a legtöbb kur-
rens témát és elméletet az  Oszmán Birodalom gazdaság- és társadalomtörténetét 
illetően.

36   Mivel  Mohamed Ali tevékenysége jócskán megelőzte Midhatét, feltételezhető, hogy ez utóbbi jól 
ismerte az előbbi tevékenységét és reformjainak korlátait.

1. ábra.

A vizsgált folyamatok értelmezésének földrajzi-geopolitikai keretei
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I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI 

FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN 

(1699–1783)

I. 1. ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI

 FOLYAMATOK

I. 1. 1. Viták, nézőpontok és módszertani problémák az  Oszmán Birodalom 
hanyatlásával kapcsolatban

A kötet az  Oszmán Birodalomban a 19. század során bekövetkező reformok jelle-
gét, hatásait és időtállóságát vizsgálja. Mivel jól működő szerkezeteket nem szok-
tak megreformálni, feltételeznünk kell, hogy a birodalom a reformok előtt  mű-
ködési zavarokkal küszködött . A hanyatláselméletek ennek okait, kezdőpontját 
és hosszát, valamint jellegét1 eltérően ítélik meg. A bevezetőben említett ük, hogy 
 Wallerstein a hanyatlást a világgazdasági integrációval hozta összefüggésbe, noha 
a két folyamat egyidejűsége önmagában még nem jelent ok-okozati összefüggést, 
sőt az esetleges kapcsolat megléte sem teszi lehetővé az ok és a következmény 
egyértelmű azonosítását. Egy azonban biztos: a 18. század végének „kirdzsali 
kora” a dezintegrációt testesíti meg, mely gazdasági és adminisztratív oldalról de-
centralizációval, devolúcióval párosult. 

 Kasaba szerint az  Oszmán Birodalom lemaradását eredményező 18–20. szá-
zadi szekuláris gazdasági-társadalmi változások előzménye, hogy miközben 
1556–1630 között  a birodalom népessége 40%-kal nőtt , addig erőforrásai (értve 
ezalatt  a központi bevételeket) alig.2 Ezt a koncepciót újított a fel  Pamuk az euró-
pai államokkal való összevetésben. A török gazdaságtörténészek szerint ez az el-
szalasztott  lehetőségek (gazdasági értelemben véve az eredmények felélésének, a 
stagnálásnak) kora, s a lemaradás halmozódása az európai hatalmaktól e korszak-
tól kezdve számítható. Ekkor ugyanis – éppen a népesség növekedése miatt  – megvolt 
az esély arra, hogy a központi bevételek növekedése a fajlagos terhek emelkedése nélkül 

1   Miként az is kérdéses, hogy maga a „hanyatlás” tág fogalma alkalmazható-e az azonosított  folyama-
tokra és mit jelöl tulajdonképpen: a korábbi periódusokhoz viszonyított  teljesítményt vagy a külvi-
lághoz viszonyított  különbséget. Ugyanis a teljesítmény javulása mellett  is nőhet a lemaradás, miként 
a teljesítmény romlása mellett  is csökkenhet a hátrány. 

2    Kasaba, R.: The Ott oman Empire and the World Economy: The Nineteenth Century. State Univer-
sity of New York, Albany, 1988. 12., valamint   Owen, R.: The Middle East in the World Economy, 
1800–1914. I. B. Tauris,  London–New York, 2009. (2. kiadás). 4. 
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valósuljon meg, de ez az I. 1–I. 2. ábra tanúsága szerint sem következett  be. Ráadásul 
e periódusban az európai gabonaárak is nőtt ek, ami az exportnak, s általában véve 
a gazdaságnak kedvező klímát biztosított  volna.

 Karaman és  Pamuk komparatív módszerét3 azonban számos kritika érte  amiatt , 
hogy alábecsli az oszmán gazdaság teljesítőképességét.  Pamuk 1500–1820 között  
eleve csak 26%-os GDP/fő növekedést feltételezett  a birodalomban,4 s egyrészt nem 
számolt a szultáni magánkincstárral, mely akár a janicsárság kétévi bérét is képes 
volt előteremteni, másrészt a nyugat-európai országok közül például  Hollandia 
költségvetése zömét adósságtörlesztésre fordított a, tehát ez az ország gazdasági 
erejét alig növelte. Harmadszor, két, egymással nem szomszédos (és így egymás-
sal kölcsönhatásban nem lévő, ráadásul eltérő földrajzi adott ságokból induló) régió 
fejlődésmenetének összevetése csak a weberi „ideáltípusok” azonosítása szintjén 
értelmezhető. Az  Oszmán Birodalmat a  Habsburgokkal, lengyelekkel, oroszokkal 
és perzsákkal érdemes összevetni, hiszen ők jelentett ek egymás számára közvetlen 

3    Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances in European Perspective, 1500–1914. The Journal of 
Economic History, 2010/3. 593–630.

4   Az I. 1. táblázat alapján viszont 1700–1820 között  is 17%-os növekedés mérhető!   Canbakal, H.–  Filizte-
kin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands in the Early Modern Period. AALIMS – Rice Uni-
versity Conference on the Political Economy of the Muslim World, 4–5 April 2013 (working paper) 
htt p://aalims.org/uploads/Rice_v1.pdf és  Pamuk, Ş.: Estimating GDP per capita for the Ott oman Em-
pire in a European Comparative Framework, 1500–1820. Paper presented at the Seventh Conference 
of the European Historical Economics Society, Lund, 2007. 

I. 1. ábra.

Az oszmán központi bevételek abszolút értéke (tonna ezüst), 1500–1789

 Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances in European Perspective, 1500–1914. The Journal of 

Economic History, 70, 2010/3.
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vetélytársat.5 Negyedszer, az összevetést nehezíti, hogy a lokális jövedelmek egy 
része kimaradt a vizsgálatból.6 Ötödször, az adózási rendszer bizonyosan különbö-
zött  (a mért diff erenciáknak ez is egyik oka lehet), ráadásul változott , de erre nem 
hívják fel a fi gyelmet.7 Hatodszor,  Pamuk azt feltételezte, hogy az ország pénzügyi 
teljesítménye egyenesen arányos katonai teljesítményével, ami nem feltétlenül igaz. 
Az  Oszmán Birodalom a 18. század elején egyre gyakrabban alkalmazott  nem köz-
ponti kincstárból fi zetett  katonákat. (A prebendáriusok, tímárbirtokosok katonailag 
elavultak a 18. századra, őket pótolta a tartományi katonaság, de maga a tímár – 
igaz, az élethosszig tartó, majd örökíthetővé váló adóbérlet miatt  átalakult – intéz-
ménye 1831-ig fennmaradt.) A tartományi katonaság népszerűségének az volt az 
oka, hogy lehetővé tett e a rája (reaya) létből való kitörést akkor, amikor a paraszti 
terhek növekedtek. A ruméliai paraszt jövedelmének akár 25–30%-át is elvitt e az 
adó a sorozatos háborúk miatt  állandóvá váló avariz miatt , míg a Tanzimat végén 

5   Az más kérdés, hogy a 18. század végétől  Anglia, Hollandia gazdasági értelemben véve vetélytárssá, 
és legalábbis a  Kelet-Mediterráneum fejlődését befolyásoló tényezővé alakul, de korábban ez aligha 
volt így.

6    Pamuk a szpáhibirtokok jövedelmét így is beemelte a vizsgálatba, viszont az imdad rendkívüli hadi-
adó 1718-tól rendszeressé váló szedésén alapuló tartományi bevételeket nem. 

7   A 18. század elején az erősödő katonai kihívásokra való reakcióként a birodalom leginkább a dzsizje 
(fejadó) jellegű adókra támaszkodott , ez tett e ki a bevételek felét, míg 1776-ban 40% volt, ekkor már 
a később dominánssá váló (föld)jövedelem jellegű adók szerepe is erősödött . 1685 után pedig vál-
tozott  a fejadók beszedésének módja is (diff erenciált lett ) és az adóbérleti rendszer is. A növekedés 
mértékét e tényezők is befolyásolták. Lásd  Balla, E.: Fiscal Choices and Religion in Ott oman Europe. 
Homo Oeconomicus, XX1(1), ACCEDO, Munich, 2004. 64.

I. 2. ábra. 

Egy főre jutó központi bevételek (gramm ezüst), 1500–1789

 Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances in European Perspective, 1500–1914 i. m.
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ez már csak 15–18% volt, de ez akkor is elegendő volt a sorozatos felkelések ki-
robbanásához, noha ekkor gazdasági konjunktúra mellett  nőtt  az adóteher. A 17. 
század végén – Sztefk a  Parveva kutatásaiból tudjuk –  Drinápoly környékén csak a 
falvak 10%-a minősült szegénynek, azaz nem tudta fi zetni adóját a megnövekedett  
avariz jellegű adók miatt . Viszont 1700 után a  Drinápoly környéki parasztság már 
40%-a rendelkezett  egy „teleknél” kisebb birtokkal.8 A 10 ha-os parasztt elek tehát 
a növekvő adóterhek miatt  már nem nyújtott  perspektívát a rajta dolgozóknak az 
adott  technikai színvonal (és adóteher) mellett . Askerinek lenni viszont megérte, ezt 
bizonyítja a vidini janicsárok9 vagyongyarapodása a 18. század elejétől a század vé-
géig, melyet Hrisztijan  Atanaszov elemzett . Nem csoda, hogy  Mutafcsieva szerint a 
birtokaprózódással megélhetését vesztő muszlim és keresztény parasztság számára 
vonzó volt a tartományi katonai pálya (kapıkulu, sarıdja),10 mely sajátos módon a to-
borzó helyi elit hatalmát is növelte a központt al szemben, és végül a kirdzsali kor 
polgárháborújához vezetett . 

S miért nőtt  az adóteher? Az  Oszmán Birodalom sajátos módszert választott  
a költségvetési bevételek növelésére, melyeket a katonai-politikai erőpróbák meg-
oldása gerjesztett  a 17. század végén – a birodalom kiárusítását, privatizálását a 
tartományi eliten keresztül. Az adóbérléssel a belső kölcsönökhöz forduló állam11 ki-
hívásra adott  válasza bő 100 éven át adekvátnak tűnik  Ágoston Gábor kutatásai 
szerint.12 1739-ben az oszmán hadsereg létszámnövekedése lépést tartott  szom-
szédaiéval, fegyverzete nem volt rosszabb a nyugatiakénál. A költségvetésből a 
hadseregre költött  összeg arányában 1710 táján sem volt kiugróan magas európai 
viszonylatban, sem az 1776-os vagy 1860-as 40%-hoz képest.13 A probléma akkor 
jelentkezett , amikor a birodalom outsourcingjában14 tevékenyen részt vevő elemek 
gazdasági hatalmuk mellé politikait is szereztek, illetve amikor a tartományi ka-
tonaság nem kívánt visszasüllyedni paraszti státusba, de állandó megbízásokat 
sem szerzett , viszont katonai életformáját sem kívánta feladni. Ez történt  Indiában 
is a brit uralom előestéjén a  Marátha Államszövetségben (ha már valamihez ha-
sonlítani akarjuk a  Török Birodalmat). A 18. század végén ezekből a csapatokból 
születt ek a kirdzsali bandák, amelyek immár nem állami célokért küzdött ek állami 

  8   Az átlagos paraszti telket nem arra tervezték, hogy az avariz jellegű adók rendszeres beszedését is 
fedezzék.  Parveva, Szt.: Zemjata i horata prez XVII – parvite deszetiletija na XVIII vek. Akad. Izd. 
Marin Drinov,  Szófi a, 2011. 209. és  Parveva, S.: Village, Town and People in the Ott oman Balkans 
16th–mid-19th Century. Analecta Isisiana CVIII. The Isis Press, Istanbul, 2009.

  9    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija: obstesztvo i ikonomika vav  Vidin i okolinosztt a prez XVIII 
vek.  Szófi a, 2008. Az aszkeri (askeri) kifejezés itt  szó szerint a katonáskodó rétegre utal, de annál 
bővebb értelmű, mert a vallási és állami tisztségviselők is idetartoznak.

10    Mutafcsieva, V.: Kirdzsalijszko vreme. Akademicsno Izdatelsztvo Marin Drinov,  Szófi a, 1993. A 
kapıkuluk eredetileg a centrumból áthelyezett  janicsárok, akik sokszor aztán beolvadtak a helyi 
elitbe (máskor viszont éles harcot vívtak a helyi janicsárokkal).

11   Ezt váltja később a devalvációs politika, majd a hitelfelvételek kora.
12    Ágoston G.: A Habsburg–oszmán hatalmi egyensúly megváltozása a 18. század elején. Az MTA 

BTK Történett udományi Intézetében 2014. szeptember 30-án tartott  előadása inspirálta a következő 
oldalakat.

13    Fodor P.: Adatok az 1596. évi egri (mezőkeresztesi) oszmán hadjárat költségeihez. In:  Fodor P.: Szü-
lejmántól Jókai Mórig i. m. 240–250.

14   Jellegében a „modern” szabadversenyes kapitalizmus szabad rablásos módszeréhez hasonló eljá-
rások sora.
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zsoldban, hanem oligarchák zsoldjában álltak. Ez azért sem volt váratlan fordulat, 
mert az állam már a 18. század elején is eme ajánoktól, helyi uraktól előlegezte 
meg az avariz jellegű adókat, melyekből aztán a hadsereget fi zett ék (cserébe ké-
sőbb megkapták az adó beszedésének jogát). A malikane jelensége ráadásul  Pamuk 
statisztikáját is rontja, mivel a 18. századtól, az élethossziglani adóbérlet terjedé-
sével a beszedett  adó és a központi költségvetésben megjelenő adóbevétel értéke 
egyre kevésbé egyezett  meg a köztes hierarchiaszinteken elszivárgó jövedelmek 
miatt . A diff erencia akár 50%-os is lehetett .

A hanyatlás tehát hosszú folyamat, a 18. század közepéig nem mutatkozott  
makroökonómiai jele (a költségvetés ritkán volt defi cites, a fajlagos adatokat te-
kintve az oroszok és a poroszok  Pamuk szerint is csak 1750 körül előzték meg 
a birodalmat), de 1774-től kezdve, amikor a kincstár végleg kimerült, egyszerre 
jelentkezett  minden fent említett  probléma a korábbi szerkezetátalakulás hosszú 
távú kedvezőtlen hatásainak kumulálódásával.15  Karaman és  Pamuk abból a fel-
tételezésből indult ki, hogy a despotikus államok adószedési hatékonysága (így például 
az adóbérlet)16 rosszabb az alkotmányos monarchiáénál17 (s valóban kisebb költség-
vetést eredményez a GDP-hez mérten, lásd az I. 3. ábrát), illetve hogy az adósze-
dés hatékonnyá válásával (így a büdzsé növekvő igényeinek kielégítésével) párhuzamosan 
 csökken a fi zetőeszköz devalvációja (a devalvációra már nem volt többé szükség).18 

15   Ezt persze előre nem sejtett e senki, annál furcsább azonban, hogy a birodalomban történtek fényé-
ben az outsourcing jelenségét ma sem tartják kockázatosnak.

16   Az adózás persze nem azonos az ország gazdasági potenciáljával, csak a központi bevételek nagyságá-
ról tájékoztat. A másik premissza az, hogy a decentralizáció versenyhátrányt okoz egy centralizáló régióban, 
s a központi gazdaságirányítás tényleges lehetőségeinek megbecsléséhez a lokális jövedelmeket ki kell(ene) hagyni 
a vizsgálatokból. A nyugat-európai rendszerek bürokratikus reformja éppen a köztes szinten elszivárgó 
bevételek kontrollját célozta meg. Lásd I. 11. ábra a hivatali apparátusok működési különbségeiről. A 
kérdéshez még:  Hoff man, Ph. T.– Norberg, K.: Conclusion. In: Fiscal Crises, Liberty and Representative 
Government, 1450–1789. Eds.:  Hoff man, Ph. T.– Norberg, K. Stanford University Press, Stanford, Calif., 
1994. 299–310.  Hoff man, Ph. T.–Rosenthal, J-L.: The Political Economy of Warfare and Taxation in Early 
Modern Europe: Historical Lessons for Economic Development. In: The Frontiers of the New Institu-
tional Economics. Eds.: Drobak, J. N.–Nye, J. V. C. San Diego, California, 1997. 31–56.

17   És az abszolutizmusénál is. Háború esetében viszont a fenti hipotézis nem igazolható. Poroszor-
szág és  Anglia egyaránt hasonló adószedési hatékonysággal bírtak, mindkett ő 14 ipari munka-
napnyi jövedelmet szedett  be alatt valóitól a 18. században. Poroszországban autoriter rendszer 
volt, míg  Anglia parlamentáris rendszerként érte el ugyanezt a teljesítményt. A másik lényeges 
különbség, hogy az előbbiben az urbanizációs ráta 6%, az utóbbiban 20% volt. Az autoriter re-
zsimek rurális gazdaság esetén, a képviseleti rendszerek urbánus gazdaság esetén mutatt ak jobb 
ellenálló képességet a háborúk költségoldalával szemben és váltak képessé hatékony központosí-
tott  bürokrácia működtetésére. Lásd  Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Diff erent Paths to the Modern State 
in Europe: The Interaction Between Domestic Political Economy and Interstate Competition. LSE 
‘Europe in Question’ Discussion Paper Series No. 37/2011. htt p://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/
LEQS/LEQSPaper37.pdf.

18    Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances and Fiscal Institutions in European Perspective, 
1500–1914. Draft paper, 2008. htt p://www.um.es/ixcongresoaehe/pdfB8/ott oman.pdf, továbbá:  El-
gin, C.– Karaman, K.– Pamuk, Ş.: The Determinants of Debasement in Early Modern Europe. Con-
ference paper, Venice, May 2014. htt p://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/
cage/events/conferences/greatdivergence14/determinants_of_debasements.pdf. Önmagában ez 
sem egyértelmű, mert a devalváció oka lehet monetáris (az arany-ezüst átváltási arány eltolódását 
korrigáló), nem csak fi skális (a büdzsé bevételnövelését célzó). A birodalomban a 18. században az 
arany-ezüst árfolyam ingadozott .
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I. 3. ábra. 

A költségvetés aránya a GDP-hez mérve abszolutista, despotikus

 és képviseleti rendszerekben, 1600–1800 (%)

 Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances and Fiscal Institutions i. m. 

Oszmán esetben beleértve a helyi katonai elit fenntartásához szükséges nem 

központi kincstárba befutó jövedelmeket is.

I. 4. ábra. 

A pénz ezüstt artalmának változása a különböző országokban (1600 = 100)

 Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances and Fiscal Institutions in European Perspective i. m., valamint  El-

gin,  C.– Karaman, K.– Pamuk, Ș.: Determinants of Debasement i. m.
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A leértékelések gyakorisága tehát válságjelenség, s ez alapján az  Oszmán Birodalomban 
a válság 1750 után köszönt be (I. 4. ábra), ennél korábbra tehát maga Pamuk  sem 
teszi, az alacsony bevételi értékek ellenére. S ha adatai pontatlanok is, azt általában 
mindenki elismeri (s ezzel tulajdonképpen nem is mondott  újat, csak számszerű 
adatokkal igyekezett  alátámasztani), hogy a decentralizáció jelentkezése egy olyan pe-
riódusban, mikor  Európa ellenséges hatalmai éppenséggel centralizáltt á váltak, önmagában 
is versenyhátrányt eredményezett . Ha másért nem, már csak azért is, mert az előző 
vált „evolúciósan stabil stratégiává”, azaz játékelméleti megközelítéssel: minél 
több entitás alkalmazza az adott  stratégiát, annál jobban rákényszerül a többi entitás 
e stratégia átvételére veszteségei minimalizálása érdekében, s mindig a változást 
legkésőbb adaptáló szembesül a legnagyobb költségekkel. Európában az abszolutiz-
mus létéből fakadó előny a közvetlen állami adózás megvalósításában rejlett , mely növelte 
az erőforrásokat. A birodalomban ez a fázis kimaradt.19

Hogy Pamuk  valóban nem jól becsülte meg a birodalom gazdasági poten-
ciálját, azt bizonyítják a jelen kötetben előszeretett el használt lokális adatsorok20 
– ezek ugyan egyrészt alátámasztják, hogy a birodalom fajlagos agrárteljesítménye 
nem nőtt  a 18. század folyamán  Ruméliában (a 16. századhoz viszonyítva persze 
igen!), viszont az is nyilvánvaló, hogy az általa egy főre jutó munkanapban meg-
adott  országos adó alacsony a  Grozdanova lokális adataiból számítható ruméliai 
keresztény dzsizje (cizye)-értékekhez képest. Következésképpen vagy a birodalmi 
összesítés hibás, vagy a keresztényeket jócskán túladóztatt ák, és jelentős regionális 
egyenlőtlenségek mutatkoztak az adózási potenciálban.21  Grozdanova egy rumé-
liai keresztény háztartásra jutó dzsizje adatait egy főre vetítve a háztartásonkénti 
12–18 munkanap helyett  2–3 munkanapot kapunk, ami viszont egyezik a Pamuk 
 által az összes adó alapján számolt értékkel. Mivel a keresztények a lakosság majd-
nem felét tett ék ki,22 világos, hogy Pamuk  adatait körülbelül 50%-kal növelni kell,23 
ebből következően alábecsülte a központi bevételeket (a dzsizje ugyanis csak az 
adók legfeljebb felét tett e ki százalékosan)24 (I. 5. ábra). Pamuk  a 18. század végére 
20 gramm ezüstre teszi az egy főre jutó központi adóbevételek értékét, ami egy 
5–6 fős báziscsaládra (adózó családfőre) 120 gramm, eközben bolgár források 200 
grammot adnak meg a helyi gazdák terheként. A különbség tehát jelentős (akár a 

19   Amikor a birodalom kitalálta a tímárrendszert, még Európában sem volt képes az állam a gazda-
ság, a termelt javak (csak a személy) közvetlen megadóztatására. A birodalomban azonban a 18. 
századig megmaradt ez a rendszer, ami a jövedelem elszivárgását jelentett e.

20   E kötet nem véletlenül igyekszik számos lokális adathalmaz elemzésére, akár regionális, akár fe-
lekezeti szempontokat érvényre jutt atva – az ország egészét reprezentáló átlag ugyanis csak nemzetközi 
kitekintésekben használható, az ország állapotáról, belső diff erenciáiról nem sokat mond. Különösen egy 
dezintegrálódó térség történetének megértését nehezíthetik a makroszintű adatok, ezek dekonst-
rukciója ugyanis sokkal problémásabb, mint fordítva, lokális adatokból következtetni az egész 
működésére. (Az átlag nem feltétlenül reprezentálja a halmazt, hiszen erre egy másik mutató, a 
módusz vagy medián értékei is alkalmasak.)

21   A vagyon szerint diff erenciáltan szedett  dzsizje bevezetése okozhatott  jelentős regionális diff e-
renciát, mint arra az I. kötetben hozunk is példát. 

22   Újabb probléma, hogy az 1830-as évekig nem volt megbízható a népesség-összeírás, mivel a musz-
limokat gyakran kihagyták, s az 1850-es évekig nem volt tételes költségvetés sem a birodalomban.

23   De ha csak a ruméliai keresztényekre érvényes az állítás, akkor is 13–15%-kal kell növelni az alap-
értéket.

24   Lásd II. 11. táblázat, 1776-os költségvetés.
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keresztények túladóztatása az oka,25 akár az, hogy Pamuk  adatai rosszak) (I. kötet, 
III. 6. ábra). Az utóbbi adat szerint a ruméliai parasztságot sújtó adóteher abszolút 
(tehát nem bevételhez viszonyított ) értéke az egy főre jutó lengyel,  porosz,  osztrák, 
spanyol, orosz értéket közelített e (körülbelül 33 vs. 40 gramm ezüst/fő). Szintén 
kimutatható viszont, hogy a parasztság éves adója bevételeinek bő 25%-át tett e 
ki 1780-ban ugyanúgy, mint a 16. század végén, miközben jövedelme ezüstben 
kifejezve is megduplázódott , így a gazdaságonkénti adóösszeg is nőtt .26 Ez a nö-
vekedés (bár a bolgár példa aligha általánosítható) viszont nem jelentkezik Pamuk 
 adatsoraiban (lásd I. 2. ábra). Így aztán az a helyzet áll elő, hogy – az adóbevételek 
szisztematikus alábecslése miatt  – a különbség az európai országok központi be-
vételei között  Pamuknál leginkább a 18. század második felében kezd nőni (ez va-
lóban lehetséges, de az egy főre jutó birodalmi bevételek stagnálására vonatkozó 
álláspont nem tartható). Az  Oszmán Birodalom egy főre jutó adóterhei a 19. szá-
zad során már dinamikus növekedést mutatt ak,27 de az 1870-es érték is elmaradt a 

25   Ami az 1776-os költségvetés értékeit elfogadva reális feltételezés. Ugyanis a lakosság 40%-át kitevő 
keresztények fi zett ék a dzsizjét (a bevétel 43%-át) és a földadó közel felét. Így az adók összesen 
60%-át a lakosság 40%-a fi zett e: a keresztények adóterhe ekkor a muszlimokénak duplája volt.

26   A parasztság helyzetének alakulása ezen adatokból nem állapítható meg:  Isztambulban ugyan 
20%-kal nőtt ek a megélhetési költségek 1500–1760 között , ami a vásárlóerő 20%-os csökkenését is 
eredményezte, azonban az adatok nem alkalmazhatók a parasztságra.

27   1840-ben  Plevennél ez egy családra 300 gramm, 1864/75-ben a dunai vilajetben és  Plovdiv környé-
kén ez már a 350–500-at is elérte (ez az egyik legfejlett ebb tartomány), tehát a 200 grammhoz képest 
mérhető növekedés mutatható ki 50–100 év alatt .

I. 5. ábra. 

Az egy főre jutó központi adóbevételek egy isztambuli munkás napi bérében 

(munkanapban) kifejezve, összevetve az egy keresztény háztartásra jutó dzsizje 

munkanapban kifejezett  értékével  Macedóniában, 1700–1834

 Karaman, K.– Pamuk, Ş. alapján (fekete),  Grozdanova alapján (szürke). Egy 

főre visszaszámolva a munkanapban kifejezett  dzsizjét, ugyanakkora értéket 

 kapunk, mint a  Pamuk által a teljes egy főre jutó adóból számított  érték.
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18. század végi angol, 180 gramm ezüst/fő adóértéktől,28 és a 100 évvel korábbi 60 
grammos francia értékkel volt ekvivalens.

Szintén fontos következményekkel járt, hogy míg folyó áron az egy háztar-
tásra eső dzsizje értéke 1629–1750 között  megduplázódott , aranyban kifejezve 
(velencei dukát) viszont felére csökkent (látszólagos tehernövekedés). Így hiába 
nőtt ek az állami bevételek, valójában reálértéken csökkentek. Az egyes pénzegy-
ségek eltérő árfolyamváltozása tehát tovább-bonyolítja a számításokat.29 A liszt 
ára is negyedére esett  aranyban kifejezve (I. 1. táblázat), tehát exportcikként aligha 
jöhetett  szóba, miközben akcséban kifejezve értéke nőtt . Az ipari dolgozó munka-
napjában kifejezve 1680–1750 között  ugyan csökkent az adó mértéke, de ez sem-
mit nem mond a jóval nagyobb tömeget képviselő parasztság terheiről (Pamuk 
az  adóterhek változását az ipari munkások munkanapjában adta meg), jövedelmi 
viszonyainak ismerete nélkül. (Ennek megbecslését pedig bonyolítja a kenyér – 
mint agrártermék – árának eltérő változása a különböző pénznemekben, valamint 
a parasztság piaci jelenlétének bizonytalansága.) Pamuk  adatai tehát a lakossági 
terhek változását illetően sem reprezentatívak. 

Egy másik, a nemzeti össztermék változásán alapuló – a lemaradás korát ille-
tően a fenti adatoknak ellentmondó – becslés szerint viszont 1700–1820 között  az osz-
mán GDP/fő még stabilan a nyugat-európai 66%-a volt, s később, 1820–1870–1913 között  
nőtt  meg a különbség, mely egybeesik a „nagy divergencia”, az „első globalizáció” 
korával (I. 2. táblázat). E kalkuláció  Maddison 1913-as adataiból30 és Pamuk  1560-as 
számításaiból indult ki az állami bevételeket illetően,31 a köztes időszakra (jobb hí-
ján) interpolált adatokat számított ak.32 Ez azért is izgalmas álláspont, mert e perió-
dusban viszont jelentős volt a birodalom bevételnövekedése. Az 1830-as 3 millió 
fontról 1840-re 6 millió, 1863-ra 15 millió fontra, 1907-re 24 millió fontra, 1913-ra 
29 millió fontra nőtt  a központi költségvetés, miközben a lélekszám gyakorlatilag 

28    Hoff man, Ph. T.: Why Was It Europeans Who Conquered the World? Journal of Economic History, 
72, 2012/3. 619. Hogy ugyanakkor nagyságrendi tévedés  Pamuk adataiban nincs, azt az támasztja 
alá, hogy az oszmán központi költségvetés aránya a GDP-hez e korban hasonló a többi országé-
hoz (felmerül persze az a módszertani probléma, hogy hogyan lehet megbecsülni a GDP-t a 18. 
század ra – véleményem szerint csak a kereskedelem és az adók, azaz a tulajdonképpeni költségve-
tés volu menéből; tehát egy saját farkába harapó kígyót kapunk). Míg Pamuk 1850-ben 10%-ra teszi 
a költségvetés GDP-hez mért arányát, korábban ez csak 3% volt.

29   A  Pamuk által ezüstben (belső elszámolási egység) megadott  érték nem csökkent ilyen drasztiku-
san, csakhogy az ezüst:arany árfolyam 1:10-12-ről 1:15-re módosult az idők során, így aranyban 
kifejezve sokkal nagyobb volt a csökkenés. A probléma éppen az, hogy kifelé, a külkereskedelem-
ben gyakran arany volt az elszámolási egység, ami pusztán az árfolyam-eltolódás miatt  is fi skális 
problémát jelentett  a birodalom számára.  Balla, E.: Fiscal Choices and Religion in Ott oman Europe. 
Homo Oeconomicus XX1(1), ACCEDO, Munich, 2004. 71.

30   1913-ban 1990-es vásárlóerő-paritáson mért  USA-dollárban 979 dollár (az  USA-ban 5300), ez 1913-
as értéken 75 dollár/fő és 3450 gramm ezüst (ugyanekkor:  USA = 400 dollár).

31   Az egy főre jutó átlagot  Pamuk a 17. század elején 400–600 gramm ezüstre tett e (ez 13 dollár 1913-as 
áron), 10 millió fővel számolva ez 4000–6000 tonna ezüst (a költségvetés értéke és GDP-hez viszo-
nyított  százaléka alapján, I. 1. és I. 3. ábra). E két, 400–600 és 3450 grammos értéket kell még össze-
vetni a megélhetés költségeivel, majd a két időpont között  exponenciális növekedést feltételezve 
megadható a növekedési görbe.

32    Ouziely, Sh.– Plessner, Y.: Ott oman GDP and its Growth Relative to Western Europe. A Preliminary 
Estimate. htt p://departments.agri.huji.ac.il/economics/teachers/plessner_yakir/yakir–ott oman.pdf.



28

I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN (1699–1783)

nem nőtt , a terület pedig csökkent.33 Ha ez az álláspont igaz, akkor a birodalom 
szomszédainak még ennél is nagyobb növekedési üteme felelős a lemaradásért 
(vö. később az I. 16. táblázattal – növekedési ütemek).

33   Ráadásul az első periódus bevételeinek növekedésében a hitelek elenyésző szerepet játszott ak. Az 
1907–1913-as növekedés (20%) kiemelkedő, de az ifj útörökök pozitív szerepét árnyalja, hogy ők is-
mét sok hitelt vett ek fel, hasonlóan az 1856–1878-as periódushoz. Ugyanígy  Egyiptomban az 1798-
as 1,2, az 1818-as 1,5 millió fontról 1836-ra 3,1, 1861-re 5 millió, 1881-re 9,5 millió, 1913-ra 17,7 millió 
fontra nőtt  a bevétel, miközben a lakosság csak megduplázódott . Az 1818–1861 között i periódus 
növekedésében szintén nem kell számolni a hitelekkel. A növekedés különösen a modernizációt 
(és hitelfelvételeket) elhanyagoló Irán bevételeihez képest impozáns: 1836–1863 között  itt  1,25-ről 
2 millió fontra, majd 1907-ig 4 millió font sterlingre nőtt  a központi bevételek értéke (ugyanebben 
a periódusban az  Oszmán Birodalomban megnyolcszorozódott  a központi kincstár bevétele). Ada-
tok:   Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa. Columbia University 
Press, New York, 1982. 178.

I. 1. táblázat.

A központi adóbevételek és a lakossági terhek változása a dzsizje akcséban

 és aranyban kifejezett  értéke alapján, 1600–1750

Év
Dzsizje  

egy hanére 
(akcse)

Dzsizje 
egy hanére 

velencei 
dukátban

Dzsizje kile 
lisztben 

kifejezve

Képzetlen 
munkaerő 

munka-
napjában

Képzett  
munkaerő 

munka-
napjában

Egy kile 
liszt ára 

akcsében 
(dukátban)

1600 170 1,36

1629 225 1,73 3,6 15,0 12,2 62 (0,50)

1640 280 1,56

1646 325 1,44 4,2 21,3 11,1 77 (0,34)

1680 305 1,02 3,6 14,6  8,3 85 (0,28)

1750 440 0,75 5,6 13,5  8,6 77 (0,14)

Konstantinápolyi kilében értendő. Adatok:  Balla, E.: Fiscal Choices and Religion in Ott oman Europe. Homo Oecono-

micus XX1(1), ACCEDO, Munich 2004. 71. 

I. 2. táblázat.

Az oszmán GDP/fő értékének alakulása  Nyugat-Európához képest, 1700–1913

Év
 Nyugat-Európa 

(francia GDP-vel 
ekvivalens)*

 Oszmán Birodalom 
Nyugathoz képest*

Francia GDP 
az angolhoz 

képest, %

Oszmán GDP 
az angolhoz 

képest, %

1700 1000   700   (70%) 80 55

1820 1200   820   (67%) 70 50

1870 2000   900   (45%) 60 27

1913 3500 1000  I(30%) 70 25

* Vásárlóerő-paritáson számolt 1990-es  USA dollár egy főre. Vö. I. 16. táblázat adatai.
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A GDP és költségvetési bevételek alapján tehát nem egyértelmű, hogy mikor 
kezdődött  a hanyatlás. De egyéb, nem makrogazdasági adatokon alapuló módsze-
rek is rendelkezésre állnak a probléma vizsgálatához, mint például a hagyatékok 
egy főre jutó átlagértékének változása.34 11 ezer anatóliai ingatlan értéke alapján 
a városi (és vidéki) lakosság életszínvonala a korábbi – az outsourcing korában 
tetőző és népességnövekedéssel párhuzamos – gazdagodással szemben a 18. szá-
zad közepétől  Anatóliában is egyértelműen hanyatlott .35 Ezzel párhuzamosan az 
egyenlőtlenség (Gini-koeffi  ciens és a vagyonok szórása) időben előrehaladva fokozó-
dott , ami a társadalom diff erenciálódásának előrehaladását is mutatja. Mindeközben az 
egyes városok közti egyenlőtlenség maga csökkent, ami a világgazdasági folya-
matok homogenizáló hatásával magyarázható.36 E folyamatok a hanyatlásig egyezést 
mutatnak a domináns európai trendekkel, a 18. század közepétől jelentkező általános elsze-
gényedés azonban, mely szintén az egyenlőtlenség fokozódásával járt, már komplementer 
folyamat volt (I. 6.–I. 8. ábra). Ahol nem tapasztalható a Gini-koeffi  ciens növekedése, 
ott  az már eredendően magas, világátlagot meghaladó volt.37

34   Fontos hangsúlyozni, hogy a fennmaradt hagyatékok nem felelnek meg a véletlenszerű mintavéte-
lezés kritériumainak – a gazdagabbak és nem keresztények nagyobb valószínűséggel szerepelnek 
ilyen összeírásokban, azaz nem reprezentatívak és felülbecslik a közösség vagyonát. Az is evidens, 
hogy a hagyatékok és az éves jövedelem alapján készített  statisztikák sem adnak ekvivalens ered-
ményt.

35    Faroqhi, S.: Making a Living in the Ott oman Lands: 1480 to 1820. The ISIS Press, Istanbul, 1995.
36     Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m. 
37    Atanaszov  Rumélia 3 városában a 18. században végig 0,7 közeli értéket mért a hagyatékok alapján, 

noha a társadalom egyáltalán nem volt mozdulatlan, csak az egyes rétegekben végbemenő folya-
matok ellentétes iránya megakadályozta az index jelentős módosulását (lásd később), miközben a 
globális Gini-index (mint az egyenlőtlenség mutatója) 0,5 körül volt 1820-ban, s csak később emel-
kedett .  Atanasov, Hr.: Property Trends among the Urban Population of Rumelia in the 18th Century 
as Indicated by Inheritance Inventories from Russe, Sofi a and  Vidin. Bulgarian Historical Review, 

I. 6. ábra. 

Városok gazdagságának változása  Anatóliában a hagyatékok alapján, 1660–1840

Átlagérték ezer akcséban, defl álva az isztambuli fogyasztói árindex alapján, 1740 = 1.

Adatok:   Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.
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2013/3–4. 33–59. Az itt  ismertetett  jelenség viszont az ilyen indexek korlátaira is rámutat: a közössé-
gen belüli ellentétes irányú mozgások esetében nem szemléletesek.

I. 7. ábra. 

A vagyoni helyzet változása a városok hátországában, 1660–1840

Adatok:   Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.

I. 8. ábra. 

Az egyenlőtlenség regionális változása  Anatóliában

 a Gini-koeffi  ciens alapján, 1660–1840

  Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.
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Eleinte az európai és az oszmán gazdasági folyamatok inkább párhuzamosak (és nem 
komplementer jellegűek, mint a 19. században) voltak,38 így visszatérve  Wallerstein kér-
déséhez, az  Oszmán Birodalom perifériává akkor vált, amikor ez megváltozott . A gazdaság 
szerkezetét tekintve ez a periferizálódás a 19. század elején ment végbe (a luxuscik-
keket felváltja a tömegcikkek kereskedelme, az exportszerkezet le egyszerűsödik, 
megjelenik a kereskedelemben a munkamegosztás, a kereskedelmi mérleg defi -
cites lesz), a gazdaság társadalmi folyamatokra való hatása alapján (a fenti vizsgála-
tok szerint) ez a 18. század végére tehető. A GDP divergenciája alapján viszont az 
1820–1870 között i korszak a felelős a periferizálódásért ( Maddison szerint), az egy 
főre jutó költségvetési bevétel alapján a 18. század második fele (Pamuk  szerint), míg 
a Gini-együtt ható már a direkt nyugati gazdasági behatolás előtt  is egy vagyoni 
(egyelőre azonban tradicionális társadalmi csoportok között  kimutatható) egyenlőt-
lenségektől sújtott  társadalmat mutat. 

Mindaddig, míg a belső hatalmi viszonyok és az adók zömét biztosító pa-
rasztság helyzete nem változott , átfogó reformokra irányuló igényről az  Oszmán 
Birodalom központi apparátusában nem beszélhetünk. 1600 előtt  az európai ga-
bonaárak nőtt ek, ami kedvezett  az exportnak (még a prebendáriusok, szolgálati 
birtokkal bírók is eladták a piacokon természetbeni földjövedelmeik egy részét, 
s mivel közvetve az adózó parasztság is képes volt megjelenni a piacon, súrlódás 
a társadalmi rétegek között  nem keletkezett ), s akár a feketekereskede lemnek is. 
Ekkor a központi bevételek növelésére irányuló törekvések nem jártak sikerrel, 
ez látszik Pamuk  görbéiből is (de éppen a bőség kora miatt  nem is látt ák szüksé-
gesnek). 1600 után a hanyatló lisztárak miatt  (I. 1. táblázat) a feketekeres kedelem 
az erősödő állami kontroll mellett  már nem érte meg, ez utóbbi a lokális szin-
ten maradó bevételek csökkenését, illetve elvonását, valamint az erőviszo nyok 
eltolódását, az állami apparátus ideiglenes túlhatalmát eredményezte a korábbi 
korszakhoz képest. Az árcsökkenés ugyanis központi bevételkieséshez vezetett  
(a szintén jelentős bevételt produkáló hódítások is leálltak), amit mindenképpen 
kompenzálni kellett  a katonai kihívások növekedése miatt . Ennek a legegyszerűbb 
módja az adóbérlés-vállalkozás volt (a központi bürokrácia megnövelése az adó-
prés hatékonyabb működtetése érdekében rövid távon költségesebb volt ennél), a 
mogul  Indiában is dívó entrepreneurship,39 mely viszont a belső erőviszo nyok újabb 
eltolódásához vezetett . A gazdasági környezet megváltozása tehát már korábban elkez-
dődött , de az állam, a parasztság és az aszkeri réteg számára egyaránt csak a 18. században 
válik a probléma akutt á. E fejezet részben erről, részben ennek gazdasági-társadalmi 
hátt eréről és következményeiről szól.

A központi, állami adóterhek változása csak egy összetevője az általános va-
gyoni helyzetnek; a vagyoni helyzet változása mellett  pedig éppen olyan fontos az egyen-
lőtlenség (belső diff erenciáltság) változása is egy társadalom (és állam) stabilitása és 
sikeressége szemszögéből (vö. I. 3. táblázat). A gazdaságtörténeti irodalom egyre 
nagyobb fi gyelmet szentel a növekedésorientált modellek mellett  az egyenlőtlen-
ség – mint társadalmi kohéziót gyengítő jelenség – vizsgálatának is. A GDP/fő 

38    Kasaba, R.: The Ott oman Empire and the World Economy i. m. 12.
39    Byrappa, R.: The Entrepreneurial Origins and Evolutions in the Indian Local Government Systems 

in the 19th and 20th Centuries. PhD-disszertáció. Bp., ELTE, 2014. htt p://doktori.btk.elte.hu/hist/
ramachandrabyrappa/diss.pdf.



32

I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN (1699–1783)

növekedése ugyanis nem magától értetődően jelenti azt, hogy a lakosság elége-
dett ségérzése nő és így a belső társadalmi konfl iktusok veszélye csökken. Ha a 
gazdasági növekedés eredménye zömmel egy szűk társadalmi réteg kezében hal-
mozódik fel, azaz a társadalom diff erenciálódása fokozódik, akkor a gazdagodás 
mellett  bekövetkező egyenlőtlenségnövekedés is meghaladhatja a társadalom to-
leranciaküszöbét, míg egy szegényedő, de kisebb egyenlőtlenséggel, diff erenciált-
sággal rendelkező társadalomban a belső konfl iktus veszélye akár kisebb is lehet 
(I. 4. táblázat). Kötetünkben az  Oszmán Birodalom működ(tet)ésének kapcsán ezen 
tényező időbeli változását is megvizsgáljuk helyi szinten és nemzetközi összevetésben 
egyaránt.

 Ergene és  Coşgel  Kastamonu városában (és közvetlen környékén) 1600 ha-
gyaték (tereke és sicil) ingatlanvagyonának értéke alapján – a Gini egyenlőtlenségi 
index és a leggazdagabb 10 és 25% felhasználásával – vizsgálta a vagyoni egyenlőt-
lenség időbeli és egyes rétegek között i változását 1713–1802 között .40 

A térségben a 18. században megfi gyelhető általános vagyonosodás ellenére 
a leggazdagabb 25% és a Gini-együtt ható értéke alapján egyaránt növekedett  a 
társadalmi egyenlőtlenség (I. 5. táblázat). Ez az  Európában is általános jelenség 
annak ellenére is jellemző volt az Oszmán Birodalomra, hogy gazdaságának fej-
lett sége és működése a szakirodalom szerint különbözött  az európaitól, így a 
domináns folyamatok is eltértek: míg az  Oszmán Birodalomban a vásárlóerő- 

40     Coşgel, M.–  Ergene, B.: Inequality of Wealth in the Ott oman Empire: War, Weather, and Long-term 
Trends in Eighteenth Century. Kastamonu. University of Connecticut, Working Paper 2011–29. 
htt p://web2.uconn.edu/economics/working/2011-29.pdf. A minta a korban elhunytak 6–8%-át je-
lentett e. Mennyiségileg ez már biztosítaná a reprezentativitást, de maga a végrendelkezők köre 
nem képezi le helyesen a társadalmi viszonyokat, így csak fenntartásokkal terjeszthetők ki a követ-
keztetések (lásd korábban).

I. 3. táblázat. 
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I. 4. táblázat. 

A konfl iktusok valószínűségi mátrixa

Társadalom Kis diff erenciáltság Nagy egyenlőtlenség

Szegényedő xx xxx

Gazdagodó x xx
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paritáson mért GDP/fő 650 USA  dollár volt (1992-es áron), addig  Angliában ez 
már 1800 körül 1900 dollár volt. Az egyenlőtlenség növekedése mellett i vagyo-
nosodás jelensége azt jelenti, hogy a szegényebb rétegek vagyoni gyarapodása 
nem hasonlítható az elitéhez. Mindez – kiindulva a birodalom belső problémái-

I. 5. táblázat. 

A vagyoni egyenlőtlenségek változása  Kastamonu anatóliai városban, 1713–1802 
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110,90 135,70 109,50 78,30 75,00 93,60

  Coşgel, M.–  Ergene, B.: Inequality of Wealth in the Ott oman Empire i. m.

I. 6. táblázat. 

Az egyes társadalmi rétegek arányának változása  Kastamonu térségében

 a hagyatékok alapján, 1713–1802 
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  Coşgel, M.–  Ergene, B.: Inequality of Wealth in the Ott oman Empire i. m.
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nak 18. századi állandósulásából – megerősíti a feltételezést, hogy az egyenlőt-
len növekedés nem jár a társadalmi stabilitás növekedésével. Mindeközben ráadásul 
a fogyasztói árindex is nőtt , azaz összességében a növekvő vagyon ellenére a 
megélhetési index is romlott  a 18. század folyamán. Az 1800 kurus (piaszter, 
gros) körüli városi átlagvagyon viszont kétszerese volt a falvakénak (lásd később 
Salihli esett anulmányát 1845-ből), tehát az egyenlőtlenség az eltérő településhie-
rarchiai szinteken is jelentkezett .

 Ruméliában ugyanez a jelenségcsoport fi gyelhető meg:41 (1) jelentős diff eren-
cia mérhető egyes városok között  és azok vagyoni helyzetének alakulása is elté-
rő trendeket mutat; (2) vásárlóerő-paritásra átszámolva a hagyatéki összegeket 
a vagyonosodás nem szembeötlő; (3) a keresztény–muszlim, illetve aszkeri–rája 
vagyoni diff erencia a 18. században markáns, de lokálisan változó mintázatot 
mutat.42 A 18–19. század fordulóján 5:1 váltószámot használva az ezüst:piaszter 
arányban (még a nagy infl áció előtt )   Szófi a,   Rusze és   Vidin nem volt szignifi kán-
san szegényebb vagy gazdagabb az anatóliai városoknál.

A társadalmi mobilitás, a társadalom hierarchikus egyenlőtlenségeinek vizs-
gálatához a katonai-adminisztratív elit (seyfi yye, például agák) és a vallási-jogi 
(ilmiyye) elit (kádi, mufti, imám, eff endi, molla, halife, celebi, dede, ulema), továbbá a 
cím nélküli lakosok között  különbséget téve megállapítható, hogy az elit aránya 
a kezdeti növekedés után stagnált, míg a közember státuszú lakosság aránya 43%-
ról 57%-ra nőtt  a 18. század során (I. 6. táblázat). A klíma és a háborúk egyenlőt-
lenségek alakulására gyakorolt hatása szintén kérdéses. Mehmet  Genç hipoteti-
kus vizsgálódása szerint a háborús szükségletek és a kormányzati politika ipari 
hanyatláshoz vezet (a fi x és alacsony felvásárlási árak miatt ), Rhoads  Murphey 
szerint viszont a kapcsolat egyáltalán nem egyértelmű (a fémfeldolgozás és textil-
ipar fejlődik): ő a háború és kereskedelem között  pozitív kölcsönhatást mutatott  
ki. (Ugyanakkor egyes iparágak fejlődése ellenére a növekvő kormányzati adók 
vagy a kényszerárak összhatása még így is lehet negatív.) Egyikük állítása sem 
alapult azonban kvantitatív vizsgálaton, ráadásul  Murphey elmélete csak a had-
színtér közelében érvényes –  Kastamonu azonban a hátországot reprezentálja, így 
vizsgálatával vélhetőleg általánosabb kép nyerhető a háború helyi társadalomra és 
gazdaságra való hatásáról.43 

41   2015-ös tanulmányában  Atanaszov (Property Trends i. m.) 3 bulgáriai város közel 5000 végrendel-
kezőjére vonatkozó adatainak statisztikai elemzésével vizsgálta a 18. századi változásokat. Mivel az 
adathalmaz zömét vidini szidzsilek teszik ki, különválasztott uk a másik két város,  Szófi a, vala-
mint a Vidinhez hasonlóan  Duna-parti fekvésű, jelentős kereskedelemmel rendelkező város,  Rusze 
adataitól. Szintén vizsgálható a keresztények és muszlimok (nőkkel együtt ), illetve ráják és aszkerik 
(nők nélkül – a nők vagyona átlagosan a férfi akénak a felét érte el a hagyatéki inventárok tanúsága 
szerint) vagyoni helyzetében mérhető különbségek változása, azzal a megszorítással, hogy a ke-
resztény hagyatékok korabeli etnikai viszonyokhoz képest szembeszökő alulreprezentáltsága miatt  
a keresztény társadalom helyzete csak fenntartásokkal rekonstruálható (végrendelkezni nemcsak a 
muszlim hatóság, hanem ortodox pap előtt  is lehetett ). Az adatmennyiség időben is eléggé hullám-
zott , így az időbeli trendalakulások kritikával kezelendők és a megélhetési költségek változásával 
korrigálandók (lásd később).

42   A 18. század elején még nem gazdagabbak a muszlimok, de ez hamar megváltozik.
43     Coşgel, M.–  Ergene, B.: Inequality of Wealth in the Ott oman Empire i. m. 16.
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A háború nett ó – lakosságra, nem az államháztartásra gyakorolt44 – hatásának 
megbecslése érdekében a vagyoni egyenlőtlenségeket reprezentáló mutató (Gini- 
koeffi  ciens) háborús és békés periódusokban mért átlagának és szórásának válto-
zását vetett ék össze a különböző társadalmi rétegek esetében. Érdekes módon a 
vagyoni egyenlőtlenségek (nem a vagyon!) békeidőben voltak nagyobbak, a háború tehát 
eliminálta a jövedelemkülönbségeket – vélhetően a bevételek általános hanyatlása 
révén. A klíma vizsgálatához különbséget tett ek a normális, az átlag alatt i csapa-
dékú és átlag felett i csapadékkal rendelkező időszakok között , s az egyenlőtlenségek 
a száraz időszakokban bizonyultak nagyobbnak (I. 7. táblázat).45 

Mivel azonban mind a klímaingadozások, mind a háborúk a makrogazdasági 
trendektől részben függetlenül jelentkeznek (a gazdasági helyzet nem hat a klímá-
ra, de fordítva igen, a gazdasági helyzet okozhat háborút, ez azonban nem szük-
ségszerű, fordítva pedig nem egyértelmű a kapcsolat), így az egyes tényezők szere-
pét az egyenlőtlenség alakulásában regresszióanalízis segítségével is megvizsgál-
ták. Hogy a modell megbízhatóságát növeljék, mind a Gini-koeffi  ciens révén mért 
egyenlőtlenségre, mind a felső 10 és 25%-ra futt att ák a regresszióanalízist, és csak 
az egybeeső eredményeket fogadták el. Az egyenlőtlenséget magyarázó tényező-
ket három csoportba sorolták: az első csoportba tartoztak a szociális helyzet (a jo-
gi-vallási, az adminisztratív-katonai elit és a cím nélküliek) és a makroökonómiai 
indikátorok (átlagos vagyon, melynek logaritmizálása lehetővé tett e a fogyasztói 
árindex-változás szerepének vizsgálatát). A második változócsoportba kerültek a 
háborús és békés esztendők, illetve a nedves és száraz évek (0 vagy 1 értékkel), s 
ezek késleltető hatását is beépített ék a modellbe. A harmadik változócsoportban 
az 1768 utáni éveket külön szerepeltett ék, azért, hogy elemezni tudják a háborús 
eredetű fi skális nyomás szerepét az egyenlőtlenségek alakulásában (szakirodalmi 
nézetek alapján a kincstár 1768-as kiürülése után válik kritikussá a helyzet, s váltja 
fel a belső kölcsönök rendszerét az infl ációs politika a következő orosz–osztrák–török 
háborúban; I. 9. ábra). 1768 után már az adóbérlőktől is külön hadiadót szedtek 
cebelü bedeliyesi néven, mely az eredeti adóbérleti összeg 15%-a volt. Gyakorivá 
vált a konfi skálás (müsadere).46 Az egyes évekre jutó esetszám szintén vizsgálat alá 

44   Erről lesz még szó később a devalvációs politika értékelésénél.
45     Coşgel, M.–  Ergene, B.: Inequality of Wealth in the Ott oman Empire i. m. 20.
46   A vagyonelkobzást csak a szultán kegyeiből kiesett  állami hivatalnokok esetében alkalmazták (nem 

mindenkinél), egyébként edirnei és burszai források alapján sokszor örökíthett ék a vagyont.   Gerber, 
H.: Social Origins i. m. 10.

I. 7. táblázat. 

A háborús és klímaingadozással jellemezhető évek hatása a társadalmi 

egyenlőtlenségekre a normál évekhez viszonyítva, 1713–1802 

Gini-index / Év jellege Béke Háború Száraz Normál Nedves Összes

Teljes minta 0,62 0,59 0,65 0,59 0,60 0,60

Leggazdagabb 10% 0,49 0,43 0,50 0,47 0,33 0,46

Leggazdagabb 25% 0,71 0,68 0,75 0,68 0,71 0,70

  Coşgel, M.–  Ergene, B.: Inequality of Wealth in the Ott oman Empire i. m.
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került (mennyire torzítja az eredményeket, ha az adatok nem egyenletes eloszlást 
mutatnak: az esetszám ugyanis 1800 felé haladva évről évre növekszik, miként az 
egyenlőtlenség is, de ez utóbbi lehet az előbbi következménye).

A I. 5. és I. 8. táblázatok eredményei alapján hosszú távon a 18. században a 
vagyoni egyenlőtlenségek növekedése fi gyelhető meg, mely nem függ össze az 
elit arányának módosulásaival. A magas presztízsű jogi, katonai elit esetében a 
regresszióanalízis eredményeként kapott  koeffi  ciens negatív, ami arra utal, hogy 
arányuknak csökkennie kellett  volna az egyenlőtlenség növekedésével, de mivel 
nem ez történt, így ok-okozati összefüggés a két jelenség, az egyenlőtlenség növe-
kedése és a magas presztízsűek aránya között  nincs. Az elit aránya (stagnálása) tehát 
nem magyarázza az egyenlőtlenségeket, noha a címmel nem rendelkező személyek 
aránya jelentősen nőtt  a 18. században. Azt feltételezve, hogy a címmel rendelkező 
emberek nagyobb eséllyel juthatt ak hosszú távú adóbérlethez (malikane, 1695-től), 
így nagyobb vagyon felhalmozásához,  Coşgel és  Ergene szerint azt a kijelentést is 
meg lehet kockáztatni az előbbi gondolatsor alapján, hogy a korábban elfogadott  
nézetek ellenére az adóbérlés egyre növekvő jelentősége nem járult hozzá az egyenlőtlen-
ségek növekedéséhez. Ráadásul a koeffi  ciens negatív értéke arra utal, hogy e csoport 
aránynövekedése éppen csökkenti az egyenlőtlenségeket.

Az átlagos vagyon nagyságának változása (növekedése) pozitív hatással volt 
az egyenlőtlenségre (növelte azt), de ez Európában is általános tendencia. Az árszín-
vonal negatív koeffi  ciense viszont ellentmond azoknak a tanulmányoknak, melyek 
az infl áció és a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése között  összefüggést vélnek 
felfedezni. Mivel az árak a 18. században általánosságban nőtt ek,  Ergene és  Coşgel 
eredményei azt valószínűsítik, hogy az árváltozás eltérően hatott  a gazdagabb és 
szegényebb rétegek vagyonára, és inkább a különbség csökkentése irányába hatott . 
A háború azonnali hatása negatív volt, szintén a gazdagok és szegények között i kü-

I. 9. ábra.

Az akcse ezüstt artalma (gramm), 1450–1900

120 akcse = 1 piaszter a 18–19. században. 

 Pamuk, Ş.: Prices in the Ott oman Empire 1469–1914. International Journal 

of Middle Eastern Studies, 36, 2004. 459. 
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lönbség csökkenése irányában hatott , a késleltetett  hatás pedig elenyésző volt. A 
fokozódó fi skális problémákkal jellemezhető 1768 utáni évek esetében a mutató értéke 
pozitív (a Gini-együtt ható esetében szignifi káns), azaz az események és az állami po-
litika nem a vagyoni egyenlőtlenségek csökkentése irányába hatott ak (miként a szárazság 
– rossz termés – is növeli a különbségeket egy protoindusztriális társadalomban).

A vagyoni egyenlőtlenség növekedése azonban  Európában is általános jelen-
ség, éppúgy, mint az árindexé, e két tényező tehát nem egyedi a birodalom gaz-
dasági fejlődésében, így nem erősítik meg  Kuran tézisét, hogy bizonyos iszlám in-
tézmények okozták a birodalom gazdasági lemaradását („The Long Divergence”).

Ezek után vizsgáljuk meg, hogy az  Oszmán Birodalom társadalomstruktúrája 
mennyire volt kiegyensúlyozott  a szomszédos vagy a hasonló gazdasági helyzetű álla-
mokhoz képest – a társadalmi struktúra kiegyenlített ségének mérőszámaként az 
egyenlőtlenségi mutatókat behelyett esítve. 

A berendezkedésében, kultúrájában az Oszmán Birodalomhoz hasonlítható 
 Mogul Birodalomban 1750-ben a lakosság 1%-a (az elit) a jövedelem 15%-át bir-
tokolta, míg a társadalom 72%-át kitevő parasztság a jövedelem 45%-ával rendel-
kezett . A két réteg egy főre jutó jövedelme között  közel 30-szoros különbség volt, 
az egy főre jutó jövedelem pedig 540, 1990-es vásárlóerő-paritáson számolt USA  
dollár volt, szemben a száz évvel későbbi oszmán 680 dollárral.  Kínában viszont 
a leggazdagabb 0,5% jövedelme 70-szer volt nagyobb a 98%-ot kitevő parasztsá-
génál, mely nagy létszáma miatt  viszont így is a nemzeti jövedelem 75%-a felett  
rendelkezett . Az indiai  Biharban 1807-ben a lakosság leggazdagabb 18%-a a ki-
adások 40%-át költött e el, a legszegényebb 20% a kiadások 9%-át jelentett e. E két 
réteg fogyasztása között  tehát „mindössze” négy-ötszörös különbség volt, viszont 
a tartományban az egy főre jutó éves jövedelem csak 540 dollár volt 1807-ben.47 Az 

47    Milanovic, B.– Lindert, P. H.– Williamson, J. G.: Measuring Ancient Inequality. Working Paper 13550. 
National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA, 2007. htt p://www.nber.org/papers/
w13550.

I. 8. táblázat. 

A függő változók szerepe az egyenlőtlenség alakulásában (regresszióanalízis)

Magyarázó változó
Gini-index 

(teljes minta)
Leggazdagabb 

10% aránya
Leggazdagabb 

25% aránya

A vallási-jogi elit aránya –0,27 –0,52 –0,35

A katonai-bürokratikus elit aránya –0,10 –0,45 –0,12

Átlagos gazdagság  0,16  0,19  0,16

Fogyasztói árindex –0,12 –0,11 –0,13

Háború –0,06 –0,06 –0,03

Száraz év  0,12  0,15  0,02

1768 utáni periódus  0,06  0,01  0,05

Rekordok száma  0,00  0,00  0,00

  Coşgel, M.–  Ergene, B.: Inequality of Wealth in the Ott oman Empire i. m.
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 Oszmán Birodalom ennél némileg gazdagabb lehetett , de itt  a leggazdagabb 10% a 
vagyon 30–60%-ával rendelkezett  (vö. később az I. 17. ábrával), azaz vagyona már 
6–12-szerese volt a többi csoporténak.  Új-Spanyolországban ( Dél-Amerika) a né-
pesség 10%-a fogyasztott a a javak 55%-át, a 72%-ot kitevő parasztság a jövedelem 
25%-a felett  rendelkezett : a leggazdagabb és legszegényebb csoportok éves jöve-
delme között  15-szörös volt a különbség (I. 9. táblázat).  Biharban az átlagos 1,57 
rúpia alatt  költött  a lakosság 60–66%-a. Nápolyban 1811 körül az évi átlag 65 dukát 
volt, ez alatt  keresett  a lakosság 90%-a. Ez látszólag kiegyenlítetlen társadalomra 
utal, viszont itt  a létminimum 31 dukát volt, s e felett  keresett  a keresők 90%-a, míg 
 Kínában csak 2% jövedelme haladta meg lényegesen az 5 taeles minimumot, a tár-
sadalom zöme eme érték körül keresett .  Új-Spanyolországban az éves átlagkereset 
(250 peso) alatt  keresett  a társadalom 70%-a.48

A felső 1% vagyonból mért részesedése alapján (I. 10. táblázat)  Kína (1880) és 
 Dél-Amerika rendelkezett  a leggazdagabb elitt el (1790). A Gini-együtt ható alapján 
a legnagyobb diff erencia viszont nem  Kínában mérhető (itt  a közép- és szegényebb 
rétegek között i különbség nem volt jelentős),  Új-Spanyolország,  Anglia és  Kasztília 
társadalmi egyenlőtlensége volt a legnagyobb (tehát fejlett  ipari társadalom éppúgy volt 
között e, mint lemaradó mediterrán, vagy felkelés előtt  álló gyarmat) (I. 11. táblázat). Az 
 Oszmán Birodalom a  Kastamonuban vagy az egyéb anatóliai városokban mért 
helyzet alapján inkább ezekhez hasonlított , mint a kifejezett en kedvező nápolyi 
vagy brazil állapotokhoz. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy például, bár az angol 
parasztság (mint alsó társadalmi kategória) jövedelme jelentősen kisebb volt az 
országos átlagnál, de még így is sokkal nagyobb éves jövedelemmel rendelkezett , 

48   Uo. a közölt adatok alapján.

I. 9. táblázat. 

Társadalmi egyenlőtlenségi mutatók, I., 18–19. század
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 Új-Spanyol-
ország, 1790

10 72 55 26 15 28

Bihar, 1807 10 20 23 10 5–6 29 + 9***

 Kína, 1880 2 98 15–25 75 6–70 2–5

 Mogul  India 1 72 15 45 30 18

 Nápolyi 
Királyság, 1811

4 + 6** 90 25 + 10 65 25 10

* Országonként más jövedelmi kategóriák, így nem vethető mind össze, ** középosztály, *** +átlagértéken kereső

 Milanovic, B.– Lindert, P. H.– Williamson, J. G.: Measuring Ancient Inequality i. m. adatai alapján számítva.
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mint bármely másik országbeli hasonló státuszú (zömmel földnélküli) csoport. Az 
adatokból az is világos, hogy  Angliában volt a legnagyobb különbség az agrárproletár 
és ipari munkás bére között , tehát itt  érte meg leginkább az ipari átrétegződés. Ugyanak-
kor azt is hangsúlyozni kell, hogy a megélhetési költségek ismerete nélkül nem 
állítható, hogy az angol zsellérparasztság vásárlóereje lényegesen nagyobb lett  
volna a többi vizsgált országban tapasztaltnál. Ilyen összevetés csupán ott  tehető, 
ahol ismerjük az országos átlag felett  keresők arányát ( Kína, Bihar, Nápoly,  India, 

I. 10. táblázat.

A társadalmi csúcselit részesedése az éves jövedelemből egyes államokban, 

18–19. század

Tényező
 Kína 
1880

 Új-Spanyol-
ország, 1790

 India 
1750

 Nápoly 
1801

 Bihar 
1807

 Brazília 
1872

 Anglia 
1801

 Kasztília 
1752

A felső 1% 
részesedése 
a vagyonból 
(%)

21 21 15 14 12 11 9 7

 Milanovic, B.– Lindert, P. H.–Williamson, J. G.: Measuring Ancient Inequality i. m. 

I. 11. táblázat.

Társadalmi egyenlőtlenségi mutatók, II., 18–19. század
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 Anglia, 
1801–1803

51 22 7 9 (1,3×) 0,32 1900 608 (780)

Nápoly, 
1811

28 66 dukát 44 50 (1,13×) 0,67  752 504 (570)

 Mogul 
India, 1750

43 0,60  540 325

 Brazília, 
1872

38 312 212 0,68  721 490

 Kína, 1880 24 6,5 tael 5 0,77  540 416

 Kasztília, 
1752

52 972 490
530 

(1,08×)
0,50  750 375 (405)

 Új-Spanyol-
ország, 1790

63 252 peso 61–100*** 0,24–0,4  755
181–

300***

* Saját pénznemben, vö. munkás jövedelme; **  Oszmán Birodalom, 650–680 USD; *** Földdel rendelkezők.

 Milanovic, B.– Lindert, P. H.– Williamson, J. G.: Measuring Ancient Inequality i. m. adatai alapján saját számítás.
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 Új-Spanyolország – I. 9. táblázat) vagy a megélhetési minimum felett  keresők ará-
nyát ( Kína,  Nápoly). Míg az előbbi mutató alapján a  Nápolyi Királyság például 
kedvezőtlen szituációban volt az összevetésben szereplő többi országhoz képest, 
az utóbbi alapján viszont kedvező a helyzete. Ez egyben rá is mutat e komparatív 
módszer korlátaira.

Milyen lehetett  az oszmán elit vagyoni helyzete a 18. században? Az elit tag-
jainak vagyonát és széles körű vidéki érdekeltségét, a társadalomba való egyre 
erősebb beágyazott ságát bizonyítja a jótékony és szociális célú létesítmények 
fenntartásában való érdekeltségük és az ennek a fedezetéül szolgáló vagyon. A 
főadmirális,  Mustafa pasa,  Damad Ibrahim nagyvezír veje egy mecsetet és egy is-
kolát tartott  fenn vagyonából.  Konstantinápolyban e célra tett e félre egy közfürdő, 
néhány ház és egy szatócsbolt jövedelmét,  Szmirnában egy európaiaknak bérbe 
adott  ház, két szappangyár, egy közfürdő bevételeit,  Leszbosz szigetén 600 olajfa, 
 Khioszon egy szőlő bevételeit.49 S ez nyilván csak vagyonának elenyésző része 
volt. A nagyvezír háztartása a 18. század elején 1000 fős volt, az utána következő 
többi vezír is több száz fős udvart tartott  maga körül, amit saját vagyonából kellett  
fi nanszíroznia, miként az általa létesített  jótékony intézményeket is.50 A 19. századi 
reformok hatásaként, a modern hivatali apparátus kialakulásával, az adóbérletek 
visszavételével, majd a vezető tisztviselők fi zetésének korlátozásával jelentős vál-
tozások álltak be. Míg a 18. században a karamániai vidéki pasák is 1000 fő körüli 
udvart tartott ak51 (egy része inkább magánhadseregként funkcionált, más része 
az akkor még korlátozott  létszámú állami bürokrácia funkcióit töltött e be), addig 
száz évvel később  Palesztinában egy vidéki oszmanli kormányzó háztartása már 
alig haladta meg a 40–50 főt, s fi zetése sem volt több havi 7–10 ezer piaszternél. Ez 
egy főre nem lett  volna kevés, de egy ekkora háznépre igen.

Akármilyen gazdag volt is az elit,  Gerber szerint az  Oszmán Birodalomban az 
osztályellentétek kevésbé voltak jellemzők, mint  Kínában vagy  Oroszországban.52 
Ha elfogadjuk ezt az állítást, akkor az is következik ebből, hogy a regionális és 
vallási-etnikai ellentétek jóval nagyobb szerepet játszott ak a birodalom haláltu-
sájában, mint az osztályellentétek – az utóbbiról a 20. század elején is csak úgy 
beszélhetünk, mint ellentét a helyi és birodalmi elit között , vagy úgy, hogy az osz-
tályellentétek vallási-etnikai jelzőt is kaptak (örmény bankár és gyáros, görög nagybir-

49   E létesítmények tehát vakuff á váltak, így kikerültek a konfi skálható javak közül. Hogy a pasát ez 
esetben nem saját haszna, hanem inkább a közjó motiválta, az alapítványok céljából világos.

50    Damad Ibrahim nagyvezír egy mecsetkomplexum, egy teológiai iskola, egy leveskonyha, egy isko-
la, egy könyvtár, egy bazár, egy kocsma és közfürdő fenntartására szülőföldjén,  Nevşehirben egy 
falu,  Muşkara jövedelmeit, négy konstantinápolyi bérbe adott  háza, egy 72 üzletes és egy 49 üzletes 
bazár,  Szmirnában egy kőből épült kocsma, hat pince, három mészárszék, egy kávéház, egy pékség, 
egy szatócsbolt, egy édességbolt és két ház évi hozamát fordított a. Ehhez járult még  Antiókhiában 
13 eperfaültetvény hasznának fele.  Göçek, F. M.: East Encounters West. France and the Ott oman 
Empire in the Eighteenth Century. Oxford University Press, New York–Oxford, 1987. 130–135.

51    Göçek, F. M.: East Encounters West i. m. 130–135. Jellemző módon a hivatali elit helyzetét vizsgá-
ló  Findley könyvében is a kevés kép egyike az egyik kormányzó vonuló háznépét, udvartartását 
mutatja be, nem véletlenül. A nagy udvartartás a reprezentáció része is volt: az ekkoriban a biroda-
lomban tartózkodó külföldi követekről is azt írta Göçek, hogy 40–70 kisebb gályát kellett  bérelniük, 
ha hazautaztak.

52     Gerber, H.: Social Origins i. m. 119. 
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tokos, muszlim adós és részesbérlő).53 S e jelenségek is régióról régióra változtak: 
az adanai brit vagy görög nagybirtokosok és az „elnyomott ” muszlim parasztok 
ellentéte  Macedóniában a muszlim nagybirtokos és ortodox részesbérlő viszonyá-
ba fordul át.  Commins szerint pedig a periférián a társadalmi és politikai küzdelmek 
alapja a családok és nem az osztályok között i harc volt.54

I. 1. 2. A 18. századi hanyatlás okai és folyamata I. Bürokratikus és fi skális 
problémák, a kapitalista átalakulás korlátai 

A  Török Birodalom 1699–1800 között i történetét általában két szakaszra osztják: 
külpolitikai szempontból a választóvonal  Nagy Katalin trónra lépte, belpolitikai 
szempontból a század első felének ipari fellendülése, melyet a század második fe-
lében – nagyjából egybeesve a külpolitikai cezúrával –  McGowan szerint hanyatlás 
követett . A század során a korábbinál kevesebb nagymecset épült, ami szerinte 
nem annyira a gazdasági lehetőségek szűkülésének, hanem inkább az oszmán ön-
bizalom hanyatlásának jeleként értékelhető.55 Ennek azonban a politikai földrajzi 
elméletek ellentmondanak, hiszen a tér szimbólumokkal való teletűzdelése éppen 
a kezdeti uralmi fázis jellemzője, a monumentális építkezések hiánya önmagában 
akár érett séget is jelenthet, amelyet viszont – gazdasági nyelvezetre lefordítva – ál-
talában a stagnálás dominál. Az 1750–1830 között i periódust  Gradeva az átmenet 
korának nevezi, amelyet birodalomszinten ugyan gazdasági stagnálás jellemzett , 
de ez nem jelenti a társadalom mozdulatlanságát.56

Noha a 18. század második felében a formális és informális hatalmi centrumok 
küzdelme során a központi kormányzat győzelmet aratott  ellenfele felett  a hatalo-
mért folyó harcban (1757-ben  Receb Mehmed pasa kivégezteti a főeunuchot, így 
megszabadul a hárem blokkoló hatásától, és a hárem vakufbirtokainak57 bevételei 

53   1910-ben az ipari üzemek fele görög tulajdonban volt, a bankárok 45%-a görög volt, az építészek 
52%-a, a mérnökök 37%-a, sőt a gyáripari munkásság zöme is görög. A pénzváltók (sarraf) nagy 
része örmény, az építészek harmada, az ügyvédek ötöde szintén.   Issawi, Ch.: Introduction. In: Ot-
toman Greeks in the Age of Nationalism: Politics, Economy and Society in the Nineteenth Century. 
Eds.:  Gondicas, D.–  Issawi, Ch. The Darwin Press, 1999. 1–17.

54    Commins D. D.: Islamic Reform. Politics and Social Change in Late Ott oman Syria. Oxford Univer-
sity Press, New York–Oxford, 1990. 34.

55    McGowan, B.: The Age of the Ayans, 1699–1812. In: An Economic and Social History of the Ott oman 
Empire. Vol. II. Eds.:  İnalcık, H.– Quataert, D. Cambridge University Press, Cambridge, 1994/1997. 
639.

56    Gradeva, R.: Osman Pazvantoglu of  Vidin. Between Old and New. In: The Ott oman Balkans 1750–
1830. Ed.:  Anscombe, F. Markus Wiener Publisher, Princeton, U. S., 2006. 115–162.

57   Egyházi alapítványi földek, melyek célja valamely közösségi feladat, például vallásos (például egy 
mecset működtetése) vagy szociális (ispotály, karavánszeráj), vagy oktatási funkció ellátása, kitölt-
ve az állam által a szociális hálóban hagyott  űrt. Vakufot magánszemély szultáni birtokból (miri) 
elméletileg nem hozhatott  létre, de ezt a szeparatizmus korában gyakran negligálták (különösen 
 Egyiptomban jött  létre így sok nagybirtok). A gyakorlatban lehetett  magáncélú adományt is ten-
ni, ebben az esetben egy családi megélhetési stratégiáról van szó, mely a vakuf létesítésében rejlő 
előnyöket használja ki. Az alapítványi föld kevesebb adót fi zet, az állam nem kobozhatja el, s bár 
nem terhelhető jelzáloggal és nem adható el, azaz vállalkozói tőkeként nem számott evő, de szem-
ben a földekre vonatkozó általános szabállyal (mely szerint a föld zöme szultáni-állami tulajdon, 
a birtokos csak haszonélvezője, s a szolgálati birtokot az állam bármikor visszaveheti), a haszon-
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hozzáférhetővé válnak a központi kormányzat számára, amelyből aztán utoljára 
az 1789–1791 között  zajló háborút fi nanszírozzák), a központi kormányzat prob-
lémái ezzel mégsem oldódtak meg. A pénzügyi helyzet ingatag maradt, ennek 
egyik oka a katonai kihívások sokasodása: a birodalom az 1768–1812 között i 45 év 
alatt  csak 20 békeévet ért meg – ekkor kísérelték meg átfogó strukturális reform-
ját. A birodalom korábbi stabilitását biztosító struktúrák ugyanis meggyengültek, 
részben a reformtörekvések eredményeként, részben pedig att ól függetlenül. A 18. 
századot három korábban alapvető „intézmény”, az askeri réteg58 (és szolgálati birtoka), 
az állami (miri) birtok és az állami adóalapul szolgáló paraszti telek (raiyet çiftlik), 
a gazdaság alapegységének felbomlása, átalakulása jellemezte. A folyamat részben 
spontán ment végbe, részben viszont a reformok erősített ék fel. Mind a régi struk-
túrák bomlása, mind a bürokratikus, hadügyi és fi skális reform messzemenő tár-
sadalmi-gazdasági következményekkel járt.

Gondot jelentett , hogy nemcsak az alsóbb társadalmi rétegek, hanem az elit is meg-
osztott  maradt a modernizációs törekvésekkel szemben59 (részben hátrányosan is érintett  
bizonyos rétegeket). A társadalmi problémákat jelezték a sokasodó felkelések, a 
szultáni tekintély eddig nem látott  mértékű mélyrepülése (a 18. század végén a di-
nasztia trónfosztása is felmerül). A szultáni hatalom elleni fellépések nem csak a 
társadalmi piramis aljáról indultak ki. Egyfelől valóban tapasztalható a köznép 
elégedetlensége. A folyamatos háborúk60 nemcsak a hadakozni már nem szerető, 
legfeljebb a belső rend fenntartására alkalmas janicsárok ellenkezését váltott ák ki 
(a hadba vonuló nem tud üzletelni), hanem az állandósuló rendkívüli adók, majd 
a 18. század második felében az akcse (akçe) drasztikus leértékelése miatt  nőtt ek 
a ráják adóterhei is. E lépés inkább rontott  a városi céhes dolgozók (ipari munká-
sok) jövedelmi helyzetén (ők nagyobb részben pénzben realizálták a jövedelmü-
ket), mint a parasztságén. (1740–1780 között  a megélhetési index  Isztambulban 
az 1710–1730-as érték alatt  volt.)61 A fővárosban a 18. század közepétől gyakran 

élvezete örökölhető. Az alapítványt tevő kinevezheti magát vagy rokonát felügyelőnek, így a föld 
jövedelmét továbbra is élvezheti. Státusa hasonló, mint az ősiség alá eső földeké  Magyarországon, 
s a problémái is. A szeparatizmus korában a szultán számára is előnyös volt, ha miriből hozott  létre 
vakufot, az biztosíték volt arra, hogy magánszemély nem próbálja meg kisajátítani.

58   A szultán körül csoportosuló uralkodó osztály (a tágan értelmezett  askeri) több, egymáshoz szoro-
san kapcsolódó, de korántsem rivalizációtól mentes elemből tevődött  össze: (1) a szeráj: a szultáni 
család és bizalmasai; (2) az ulema: a tudósok testülete, egyházi méltóságok, jogalkotók és jogalkal-
mazók; (3) az askeri: a hadsereg vezetői rétege, az ulema és a szeráj hatalmának biztosítói. A tágan 
értelmezett  aszkeriréteg, vagyis az elit közel sem volt egységes, sem foglalkozását, sem politikai 
álláspontját tekintve. (4) A negyedik vezető réteg a hivatali elit (az ekkor mindössze 2000 főt kitevő 
kalemiye, az írnokok), amelyből majd – funkcióját tekintve, mert közvetlen folytonosság nincs köz-
tük – a bürokratikus elit (mülkiye) kifejlődik.  Balázs J.: Gazdaság az  Oszmán Birodalomban i. m. 19. 

59   Mikor a birodalomban a könyvnyomtatást meghonosítani kívánó Ibrahim  Müteferrika ellenállással 
találkozott  – noha csak  Konstantinápolyban 42 könyvtár volt 1730-ban –, azt írta: ennek oka, hogy 
az egyházi személyek félnek privilégiumaik elvesztésétől, ha az új információforrás (a könyv) min-
denki számára hozzáférhetővé lesz. 

60   Az 1723-ban kirobbant perzsa háború adóemelést, rendkívüli hadiadókat (imdad-i şeferrije, avariz-i 
divanije) és élelmiszerhiányt hozott , ráadásul 1726-ban  Esref afgán sah ellen is hadakozni kellett , 
majd 1727-ben a perzsa  Nadir sah ellen vívott  a Porta háborút.

61     Özmucur, S.– Pamuk, Ş.: Real Wages and Standards of Living in the Ott oman Empire, 1489–1914. The 
Journal of Economic History, 62, 2002/2. 301.
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alkalmazott  ármaximálás (a vidéki termékek piaci ár alatt i kötelező beszolgáltatá-
sa), valamint a provizionista gazdaságpolitika éppen e tapasztalatokból kiindulva e 
rétegek veszteségeinek kompenzálását, így a belső feszültség enyhítését célozta. 

A hárem hatalmának megtörésével az elit egysége nem állt helyre. Az 1730-as 
Patrona Halil-féle felkelés idején az ulemák (ilmiyye) és a katonák (seyfi yye) jelen-
tős része egyértelműen szembefordult a „tulipános reformokkal”; a belső ellenzék 
újratermelődött  és a tradicionális iszlám ideológiája mögé bújt.62 A hárem politikai aka-
ratának gyengülése tehát nem jelenti a nagyvezíri poszt megerősödését, s a század második 
felére jellemző gazdasági stagnálás ugyancsak nem kedvezett  a megújulásnak. A szultáni 
hatalom támaszaként szóba jövő hivatalnokréteg még gyenge volt, és a küzdelem 
ennek irányítása felett  is zajlott  (lásd később a II. 5. 3. fejezetet),63 a hadsereg pedig 
maga is a reformok tárgya volt (és megbízhatatlan). Kellő belpolitikai támoga-
tás híján a reformok kivitelezéséhez kedvező külpolitikai konstellációra lett  volna 
szükség, de ez például  III. Szelim reformkísérlete alatt  nem volt adott .64 

A háborús félsikerek a század első felében (1709, 1719, 1730) még azt a látsza-
tot keltik, hogy az  Oszmán Birodalom egyenrangú ellenfele a nagyhatalmaknak, 
noha világossá válik, hogy (1) a hadsereg fi nanszírozásával komoly gondok vannak: az 
1717–1719 között i lázadások oka például éppen a hadsereg kifi zetésének késése, 
elmaradása volt,65 s a janicsárok is ezért kapnak különböző kedvezményeket. A 
hárem vagyonának megszerzésével ugyan a helyzet némileg javult (de nem elég-
gé), erre utal a Brit Kelet-indiai Társaság és az  Oszmán Birodalom hadseregre 
fordított  összegének összevetése. 1760–1770 között  az előbbi 8 millió angol fontot 
költött  a szipoj-hadseregre, mely 4000 brit tisztből és 26 000 bennszülött ből állt, s 

62    Karal, E.: Tanzimatt an Evvel Garplılasma Hareketleri 1718–1839. In: Tanzimat I. Istanbul, 1940. 19. 
 Berkes, N.: The Development of Secularism in Turkey. Routledge, New York, 1998 (első kiadás: 
1964). 52.  Mardin, Ş.: Center-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics. Daedalus, 1973/1. 169–
190.  Isztambulban a 18. század elején közel 40 ezer janicsár, további 40 ezer egyéb katona és 20 ezer 
fős palotai személyzet volt – tehát minden politikai csoportosulás rendelkezett  számott evő erővel.

63   A 18. században éles harc jellemezte a fekete eunuch és a kardhordozó harcát az információs csa-
tornák felett i uralomért.  III. Ahmed idején (1703–1730) ideiglenesen az utóbbi aratott  győzelmet és 
szerezte meg a befolyást a kalemiye felett , de a „tulipános szultánt” elsöprő mozgalom visszabillen-
tett e a pozíciókat. A hivatalnoki elit és a kardhordozó végérvényesen csak  II. Mahmúd (1809–1839) 
idején aratott  győzelmet az eliten és a Portán belül (ez nemcsak a vezetők küzdelmét jelentett e, ha-
nem például a janicsárokkal való küzdelem is idesorolható). Mivel ekkor már nem devsirme során 
szedett  gyermekek kerültek ebbe a pozícióba, hanem vagyonos oszmanli családokból származtak 
a hivatalnokok (tehát többé nem voltak rabszolgák [kul], még ha dokumentumaikban annak is cí-
mezték magukat a szultán iránti lojalitást kifejezendő), az elitcsere egyben egy fontos társadalmi 
változást és funkcióváltást is jelent. A hivatalnok továbbra is lojális volt a szultánhoz (tőle függött ), 
a rendszer patrimoniális jellege (weberi értelemben) fennmaradt egészen a 19. század legvégéig. 
 Findley, C. V.: Bureaucratic Reform in the Ott oman Empire. The Sublime Porte, 1789–1922. Princeton 
University Press, Princeton, 1980. 15. 50–51.

64   Amennyiben a 18. század eleji tulipános korszak tekinthető francia hatású reformkísérletnek, úgy a 19. száza-
di Tanzimat korszaka is tekinthető angolok ihlett e-támogatt a reformsorozatnak.  III. Szelim hatalmi vákuum 
idején kísérletezett  reformokkal (a napóleoni háborúk ideje), mely külpolitikai függést így nem 
eredményezett , viszont a belső ellenzék ellen sem kapott  külső támogatást.

65    Olson, R. W.: Jews, Janissaries, Esnaf and the Revolt of 1740 in Istanbul: Social Upheaval and Politi-
cal Realignment in the Ott oman Empire. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 
20, 1977/2. 185–207. 



44

I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN (1699–1783)

mely Robert  Clive számára a plassey-i győzelmet eredményezte 1757-ben66 (ez 2,6 
millió font azonnali hasznot hozott  és a bengáliai adószedés jogát). Ha ugyanany-
nyit akart költeni a hadseregre az oszmán kormányzat, mint a brit társaság, akkor 
mintegy évi 1 millió fontot kellett  e célra fordítania. S valóban,  Eton adatai szerint 
1776-ban az isztambuli őrséget nem számítva 15 millió piaszter (legkevesebb 1,5 
millió font) ment a hadseregre akkori áron,67 ami a költségvetés 35%-a (1878 után 
ez a  Balkánon általános jelenség). 

Csakhogy ez az érték kiugróan magas:  III. Musztafa 1768-as, a korábbi évek-
nél magasabb költségvetése (az orosz háború előestéjén) összesen 30 millió kurus, 
azaz 3 millió angol font volt csupán,68 tehát 1776 előtt , ha arányaiban ugyanany-
nyi is volt a hadsereg részesedése, értékben ez jóval kevesebbet jelentett . Másrészt 
vessük össze a britek és az oszmanlik által azonos összegből elért eredményt. Ez 
alapján egyértelmű (2) a hadszervezet elavultsága. A tímárbirtokon alapuló haderő 
már alkalmatlan funkciója betöltésére: a birodalom a század közepén a 12 ezer ru-
méliai szpáhinak csak a felére számíthatott  hadba lépés esetén.69 Ez a 18. századi 
tömeghadseregek korában még akkor is elenyésző erő, ha modern fegyverekkel 
szerelik fel őket. De  Erzurumban egy 1715-ös yoklama szerint az 1606-os 5279 had-
ra fogható szpáhi helyett  csak 2119 volt képes funkcióját ellátni: ez 60%-os csökke-
nés.70 Ezért nem is érzi szükségét a kormányzat, hogy megmentse ezt a struktúrát 
(bár megszüntetni sem igyekszik, hiszen az oszmán államot ez a társadalmi réteg 
tett e naggyá), ezt bizonyítja az erzurumi tímárbirtokok zömének „visszaállamosí-
tása” 1715-ben.71 A szpáhik szerepe egyre inkább a távoli tartományok rendfenn-
tartójának szerepére korlátozódott , miközben meg kellett  küzdeniük az elszegé-
nyedéssel és a jövedelmeiket fenyegető, földbirtokra vágyó janicsárokkal ( Szerbia, 
 Bosznia,  Szaloniki), illetve a feltörekvő adóbérlőkkel. 1770 táján az iparcikkek ára 
magasabb volt, mint a gabonáé, s ez nem kedvezett  az iparcikkeket vásárló, de 
gabonából befolyó jövedelemmel rendelkező birtokos rétegnek. 1800 körül aztán 
fordult a kocka, a nyugat-európai gabonaár növekedése kedvező körülményeket 
teremtett  az agrárelit számára.72 Ezt kihasználandó, a nemzetközi árutermelésbe 

66    Aksan, V.: Breaking the Spell i. m. 253–277.
67    Eton, W.: A Survey of the Turkish Empire.  London, 1799. 41–47.
68     Genç, M.: L’economie ott omane et la guerre du XVIIIe siècle. Turcica, XXVII (1995) 190. és  Pamuk, 

Ş.: A Monetary History of the Ott oman Empire. Cambridge, 2000, 163–171. 10 kurus/font vagy 4 
kurus/velencei dukát árfolyamon.

69    Urquhart után. Az 1085 ruméliai ziámet évi jövedelme ugyanis 20 000 akcse felett  volt, tehát elvileg 
ebből hét lovast is kiállíthatott , a 8120 tímár mellett  (7000 + 8000).  Urquhart, D.: Turkey and its Re-
sources. Its Municipal Organisation and Free Trade.  London, 1833. 69.

70   Dimitrov A.– Mutafčieva, V.: Sur l’état du systime des timars des XVII & XVIIIe siècle. Sofi a, 1968. 
33–56. és 194–251. 

71    Dimitrov, Sztr.: Politikata na upravljavasta varhuska v Turcija prez XVIII v. Isztoricseszki Pregled, 
1962/5. 32–60. A szpáhirendszer három lényeges előnyt biztosított : (1) az állam minden időben je-
lentős hadra fogható sereggel rendelkezett  különösebb költség nélkül; (2) számolni lehetett  a biztos 
és folyamatosan beszedett  adókkal; (3) rendezett  mezőgazdasági viszonyok uralkodtak, s így a pa-
rasztság nem jelentett  társadalmi veszélyforrást. A 18. századra mindhárom előny megszűnt (lásd 
később).  Balázs J.: Gazdaság az Oszmán Birodalomban i. m. 19.

72    Berov, Lj.: Dvizsenieto na cenite na Balkanite prez XVI–XIX v. i Evropejszkata revolucija na cenite. 
 Szófi a, 1976. Izd. Ak. na Naukite és  Berov, Lj.: Dvizsenieto na cenite na balkanite prez XVI–XIX v. i 
evropejszkata revolucija na cenite. Isztoricseszki Pregled, 1975/3. 92–102. adataiból.
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bekapcsolódni kívánó timarióták a szolgálati birtok adóbérlett é alakításával kí-
sérleteztek, különösen az élethosszig tartó adóbérlet bevezetése után. Ez ugyanis 
később örökíthetővé vált, így a korábban szultántól függő csoport az ideiglenes 
földjavadalmat magánbirtokká alakíthatt a.

A 18. század végére felgyorsult a szpáhirendszer bomlása; maga a reformátor  III. 
Szelim szultán tett e lehetővé a tímárbirtokok bérlését a tényleges katonai szolgálat telje-
sítése nélkül. Célja ezzel egyrészt a hadsereg átalakítása és reformja, másrészt pe-
dig az állami jövedelmek növelése volt: a tímár adóbérlett é alakításával ugyanis 
a jövedelmekből közvetlenül (a bérlet megvásárlásakor) és közvetett en (a befolyt 
adóból, hazna) is részesedett  az állam. Ez látszólag recentralizációt jelentett  (hiszen 
a tímárbirtokos eleddig csak elenyésző adót továbbított  a központi kincstárba, a 
földjövedelmeket saját felfegyverzésére kellett  volna költenie). Így viszont lehető-
vé vált, hogy a konyai váli 356 tímár bevételét vásárolja fel, a diyarbakıri 270 föld 
jövedelmére szerzett  jogot, a trapezunti (trebizondi) 320-ra. A  Balkánon is megta-
lálható ez a jelenség,  Trstenikli Ali aján 70 tímár bevételét vásárolta ki a kincstártól 
s vált adóbérlővé katonai kötelezett ség nélkül.73 A tímárbirtokok adóbérlett é ala-
kítása számos következménnyel járt: (1) sokak szerint a tímárrendszer hanyatlása- 
transzformálódása eleve magában hordozta a központi hatalom gyengülését és a 
helyi elit megerősödését, melynek csúcsát majd az 1808-as sened-i itt ifak jelzi.74 (2) 
A szpáhik kiesését viszont pótolni kellett :  Mutafcsieva szerint a szultánok valójá-
ban egyre inkább zsoldoshaddal háborúztak, a helyiekből toborzott , úgynevezett  
sarıdjákkal, akik száma 30 ezerről 90 ezerre nőtt  a 18. század során. Ők azonban 
békeidőben nem kaptak bért, s ez önmagában is kockázati tényezőnek számított .75 
Ráadásul többségük rája volt, aki így kívánt kitörni alávetett  státusából (a 18. szá-
zadi balkáni népességnövekedés miatt  a paraszti birtokok előrehaladott  feldara-
bolódása eredményeképp a raiyet çift nem jelentett  megélhetést, nőtt  a migrációs 
kényszer), s nem kívánt békeidőben földművessé degradálódni; így társadalmi 
destabilizációs tényezőt jelentett ek.

Miért volt szükség a helyi haderőre? A birodalmi hadsereg másik összete-
vője, a szpáhirendszertől eltérő gazdasági alapokon nyugvó janicsárság szintén 
strukturális válságot élt át. A szpáhi felszerelését a rája által megtermelt jövedelem 
biztosított a, míg a janicsár nem rendelkezett  szolgálati javadalombirtokkal, de bé-
keidőben polgári foglalkozást űzhetett , kereskedhetett , adómentességet élvezett . 
Sokan céhtagok voltak. Emiatt  viszont a háború helyett  egyre inkább a biztos be-
vételt eredményező zavartalan kereskedelem és iparűzés volt az érdekük, sokan 
csak emiatt  kérték felvételüket az aszkerirétegbe. A janicsárság nem volt szegény 
társadalmi réteg: évi jövedelmük meghaladta az 1000 gramm ezüstöt a 17. század-
ban, miközben a birodalmi átlag 400–600 gramm/fő volt. A sarıdjákkal ellentétben 

73    Mutafcsieva, V.: Kirdzsalijszko vreme i. m. 19–20.
74    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 8–11. A nagy ajánok vezetésével 

(Çapanoğlu, Karaosmanoğlu, Mustafa Alemdar) 1808-ban létrejött  birodalmi gyűlés (meşveret-i 
’amme) hatására a szultán beleegyezett  a központi hatalmat ideiglenesen korlátozó rendelkezések 
kiadásába.

75   A  Marátha Államszövetség, mivel a költségvetési kiadásokat tekintve minimalista volt, egyáltalán 
nem adott  fi zetést a hadseregnek: háborúban a zsákmányból való részesedéssel, békében a lakosság 
sarcolásával, védelmi pénz és adók beszedésével biztosított a a pindari egységek szolgálatait.
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békeidőben is kaptak zsoldot: a janicsárok bére a 18. században 3700 erszényről 10 
ezer erszény pénzre nőtt  az infl ációt meghaladóan, jócskán megterhelve a büdzsét 
(ez 5 millió piaszter = 50 millió gramm ezüst), miközben 1776-ban a bevételek 
összesen 90 ezer erszény pénzt tett ek ki.76 A papíron kimutatott  400 ezer janicsár 
azonban sohasem létezett : 1778-ban  Celebi Mehmed nagyvezír 600 janicsár-bón-
nal rendelkezett , ami mögött  nem állt létező személy, fi zetésüket ő maga vett e fel.77 
Az 1782-es hadiszemlén aztán kiderült, hogy a létszámnak ténylegesen csak 10%-a 
hadra fogható.78 Mindez megmagyarázza a sarıdják eltérő kezelését (alulfi nanszíro-
zott ságát), viszont láthatt uk ennek kockázatait is (lásd később az I. 1. 4. fejezetben).

Szolidaritásuk miatt  a janicsárok a fővárosba költöző (s a gyakori tüzekért fe-
lelős) albánokkal együtt  az 1730-as és 1740-es évek felkeléseinek központi szerep-
lői voltak. Megbékítésük minden esetben kedvezményekkel, így katonai értékük 
romlásával járt. A 18. század végi gabonakonjunktúra idején fő célkitűzésük szin-
tén az államtól független egzisztencia megteremtése, a magánvagyon kialakítása 
volt: földszerző törekvéseik az állami reformtervekkel párhuzamosan erősödnek 
fel. Ebbéli törekvésükben kerülnek összetűzésbe a szpáhikkal és a helyi paraszt-
sággal (lásd az 1804-es a szerb felkelés kiváltó okait), illetve a városi elitt el. Szintén 
ekkor erősödik fel a kapıkuluk (birodalmi janicsárok) és a vidékiek ellentéte. A ma-
gángazdaság szerepének felértékelődése világosan mutatja az állam (és állami jövedelmek) 
iránt megnyilvánuló bizalmatlanságot.

A birodalom tehát egy hadseregreform és fi skális átalakítás előtt  állt, mert 
ezt a hadsereget, ilyen bevételi szerkezett el fi nanszírozni többé nem lehetett . Mint 
írtuk, nem a hadseregre költött  összeg nagyságával volt baj, a pénzfelhasználás 
struktúrája volt katasztrofális, hiszen olyan rétegekre költött ék, melyek nem voltak 
alkalmasak feladataik ellátására. A korábbi tapasztalatok alapján a birodalmi elit 
a hadsereg reformjához addig nem mert hozzányúlni, míg fi skális reformjai nem 
váltják be a hozzá fűzött  reményeket. Ez viszont rövid távú, ad hoc változtatások 
sorát jelenti a hadseregben is. 

Csakhogy – megtekintve a birodalom központi költségvetésének értékét – vi-
lágos, hogy a fi skális reform nem volt sikeres (I. 10. ábra). Az államháztartás muta-
tott  hiányokat már a 17. században is a Köprülü-reform előtt , s ugyanígy mutatott  
az 1780-as években is.79 De nem ez a fő probléma (a defi cit tartóssá csak a 19. szá-
zadban vált), hanem az, hogy a 18. századi, folyó áron 50%-os bevételnövekedés 
a piaszter ezüstt artalmának esése miatt  valójában reálértéken stagnált (a pénzron-
tásból származó különbözet persze a kincstárnál maradt). Kérdés: milyen eszkö-
zökkel kísérletezett  a birodalom, milyen eredménnyel járt, ezek milyen társadalmi 
változásokat eredményeztek és mennyire tekinthetők sikeresnek, ha tudjuk, hogy 
a végén a birodalom devalvációs politikára kényszerült?

76    Mutafcsieva, V.: Kirdzsalijszko vreme i. m. 19–20.
77    Aksan, V.: Breaking the Spell of the Baron de Tott : Reframing the Question of Military Reform in the 

Ott oman Empire, 1760–1830. The International History Review, 24, 2002/2. 253–277.
78    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 716.
79   1649-ben a birodalmi bevétel 362, a kiadás 550 millió aszper volt (1 piaszter/gros = 120 aszper), 

1650-ben 533 és 687, 1669-ben 481 és 590 millió. Ezt a magánkincstár még ellensúlyozni tudta akkor. 
Numismatique mahométane. Extrait de l’Echo de l’Orient, journal de Smyrne. Revue de l’Orient. 
Bulletin de la Société orientale. Paris, 1844.
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Noha a 18. század elején még jelentős tartalékot tudott  felhalmozni, s ekkor 
a pénz viszonylag stabil volt (I. 12. táblázat),80 ezen előnyökkel a birodalom nem 
tudott  élni. A szakirodalom álláspontja szerint az oszmán állam nem fejlesztett  ki 
sem külön kereskedelmi, sem adópolitikát.81 Az állami politika csak a belső igé-
nyek kielégítésére és a hadianyag-export tilalmára vonatkozott , a kereskedelmi 
egyenleggel nem foglalkozott , miként az Európában az 1713-as utrechti béke után 
erősödő szabadkereskedelmi trendekkel sem, mely távlatilag már a merkantiliz-
mus hanyatlásának kezdetét jelentett e. A  Török Birodalom azonban még a mer-
kantilizmusig sem jutott  el.82 A kereskedelempolitika fejletlenségére utal például 
az exportszerkezet. A 19. század elején a franciáknak exportált 1,2 frank/kg egy-

80   1740-ben 5–7 kurus ért egy fontot, 1800-ban 12.   Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East 
and North Africa i. m. 186.

81   Az  Oszmán Birodalom társadalmában a katonák és a bürokraták játszott ak döntő szerepet, az ő 
gazdasági érdekeik pedig kimerültek az adóztatás működtetésében és az ellátásbiztonság megte-
remtésében. Ez utóbbihoz alacsony árakra volt szükség, s míg a birodalomnak kereskedelmi több-
lete volt  Európával szemben, mely kiegyenlített e a keleti iránnyal szembeni defi citet, addig az ol-
csóság fi nanszírozható volt.  Issawi szerint a kereskedők érdekeit a kormányzati politika nem vett e 
fi gyelembe, részben mert egyre inkább a vallási kisebbségek közül rekrutálódtak e réteg képviselői. 
 Észak-Afrikában kifejezett en úgy gondolták, hogy az export elszegényíti az országot és a hitetle-
neket erősíti. Így aztán a 18. században hiába volt kölcsönös a 3%-os vám, ebből leginkább a nyu-
gatiak profi táltak.   Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 18.

82   Találó az oszmán gazdaság – talányos – működésére az  Issawi által idézett  megjegyzés. Az osz-
mán gazdaságpolitika és kereskedelmi gyakorlat a – kudarcba fulladt – spanyol ellentéte volt. A 
spanyolok semmilyen terméket nem engedtek be az országba, ami nem gyarmataikon készült, a 
hazai gazdaságot védendő. E törekvésük nem párosult gazdasági fellendüléssel. Az oszmánok ez-
zel szemben semmit nem engedtek ki az országból és minden terméket beengedtek, de ez ugyanígy 
nem járult hozzá a gazdasági fellendüléshez. A szélsőségek nem hoztak sikert.   Issawi, Ch.: An Eco-
nomic History of the Middle East and North Africa i. m. 17.

I. 10. ábra. 

A birodalom költségvetése (millió piaszter), 

1701–1785

 McGowan, B.: The Age of Ayans i. m. 717. és   Genç, M.: XVIII. Yüzyılda Osmanlı 

Ekonomisi ve Savaș. Toplumsal Araștımalar Dergisi, 49, 1984/4. 51–61.
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ségáron eladott  gyapot 27 frank/kg egységárú szövetként érkezett  vissza.83 A bi-
rodalom fi skális újításai pedig mindössze az adóbérlet és a diff erenciált fejadó 
bevezetésére ( Franciaország is ekkor tett e meg) szorítkoztak: az utóbbi célja ekkor 
még nem is annyira a bevételek növelése, mint az iszlám normáknak, a társadalmi 
igazságosságnak helyreállítása volt.84 A francia reformok adaptációja ugyan elég 
gyakori (például a tartományi kezelésű bevételek), mindez azonban nem jelenti 
azt, hogy tisztában voltak ennek gazdasági alapjaival.85 

A következőkben megvizsgáljuk az adóbérleti rendszer működését és az ál-
tala generált társadalmi változásokat, a kereskedelem és egyéb tényezők fi skális 
hatásait, a külső gazdasági hatásokra adott  válaszok sikerességét, a fejlődés külső 
és belső korlátait.

A modernizáció során a szerkezetek megkett őzését, illetve köztes hierarchiaszintek 
beiktatását választott a az oszmán állam (vélhetően – a korábbi tapasztalatokból kiin-
dulva – a nagy társadalmi ellenállás elkerülése érdekében). Az új, élethosszig tartó 
adóbérlet (malikane) például egy ideig párhuzamosan létezett  az éves adóbérlet-
tel. A 80%-ban isztambuli lakhelyű adóbérlők helyi alvállalkozókkal dolgoztat-
tak.  III. Szelim szultán külön kincstárat hozott  létre az új hadsereg és az új gabo-
nabehajtó rendszer számára (1793–1795), miközben a régi struktúra is működött . 
Mindez azonban megnövelte a költségeket és centralizáció helyett  decentralizációt 
eredményezett  éppen akkor, amikor  Európa-szerte ellentétes tendenciák érvénye-
sültek, s ez rontott a a versenyképességet.  Kasaba szerint az erőforrások állami koncent-
rációjának igénye (melynek a decentralizáció eleve ellentmond) a szisztematikus reformok 
he lyett  az ad hoc, rövid távú hasznot eredményező megoldások elterjedését eredményezte.

A bevételek növelése (és harcképes haderő kiállítása) érdekében a tímárrendszert 
előbb az éves adóbérlet (iltizám), majd az élethosszig tartó adóbérlet (malikane) váltott a fel – 

83    Juchereau de Saint-Denys, A.: Histoire de l’Empire Ott oman depuis 1792 jusqu’en 1844. Tom. 1. Im-
primeurs Unis, Paris, 1844. 418–420. Ekkor még nem integrálódott  a világgazdaság rendszerébe a bi-
rodalom – azaz nem volt szükségszerű, hogy csak alacsony feldolgozott ságú termékekkel jelenjen 
meg az exportpiacon (a francia irányú luxuscikkexportja ezt hivatott  ellensúlyozni).

84   A szociális feszültségek csökkentése céljából ez a keresztények felé is érvényesült. A közbiztonság 
romlása és az infl áció azonban az adó növekedését eredményezte: a dzsizje értéke 40, 30, illetve 10 
kurusra emelkedett . 

85   Ezt különösen a provizionista gazdaságpolitika fenntartásának szükségességéről, a 18. század végi 
gabonakonjunktúra idején folyó vita kapcsán láthatjuk (lásd később).

I. 12. táblázat. 

A fi zetőeszközök ezüstt artalma és átváltása a 18. században

Év Akcse (g ezüst) Para (g ezüst) Gros (g ezüst) Para (akcse) Gros (akcse)

1703 0,18 0,65 20 3,5 110

1730 0,20 0,55 25 2,7 120

1757 0,15 0,45 25 3,0 150

1774 0,15 0,45 18 3,0 120

 Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija: obstesztvo i ikonomika vav  Vidin i okolinosztt a prez XVIII vek.  Szófi a, 

2008. 198–199.
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e refom egyszerre volt fi skális és bürokratikus jellegű, mely ugyanakkor a had-
erőre is kihatott . Mindez azonban az eredeti struktúra megbomlásával a birtok- és 
tulaj donviszonyok (agalik, goszpodarlik, çiftlik nagybirtok, kisparaszti raiyet çift),86 és 
így a jogok és kötelezett ségek káoszát eredményezte a 18. század közepére, az ere-
deti katonai funkció folyamatos sorvadásával.87 A bürokraták pedig eltávolodtak 
a parasztságtól, melynek terhei az iltizám teljesítménykényszere miatt  növekedni 
kezdtek. Az állam ahhoz, hogy bevételeit a háborús időkben rövid távon maximalizálja, 
a bevételek beszedésének hatékonnyá tétele érdekében azt választott a, hogy vállalkozóknak 
kiszervezi a birodalom igazgatását. E decentralizáció a központi kontroll gyengülé-
sét eredményezte hosszú távon, s azt, hogy a helyi elit megszerezte a gazdasági, 
majd a politikai hatalom egy részét. Alig szabadult meg tehát a központi hatalom 
a hárem klikkjeinek befolyásától, az iltizám, majd pedig a malikane bevezetése egy 
újabb rivális réteget termelt ki, a vidéki ajánokét.88

Az ajánok eleinte a városi lakosság és a központi hatalom képviselői között  
közvetített ek (a keresztény aján a kodjabaşi), a helyiek érdekképviseletét látt ák el 
(miként később a csorbadzsik bolgár földön), s nem azonosak a 18. század végi 
hatalmaskodó derebégekkel. Felemelkedésük – gazdasági és politikai hatalomhoz 
jutásuk – hosszú folyamat volt, mely számos funkcionális változással járt együtt . 
 İnalcık a folyamatot a következőképpen rekonstruálta. Hadiállapot idején a köz-
igazgatási alegységekben mindig egy başbéget választott ak, aki az avariz helyi 
beszedéséért és a kincstárnak való továbbításáért felelt. Sok esetben azonban a 
pénzre azonnal volt szükség, így a helyi gazdagok azt megelőlegezték a kormány-
zatnak és utólag behajtott ák azt a helyieken. Sőt az azonnali pénzigény miatt  gyak-
ran eleve egy kölcsönképes gazdagot neveztek ki başbégnek, így a funkció és a gaz-
dasági pozíció hamarosan összefonódott .89 A başbég feladata volt a banditizmus 
megakadályozása is, tehát előbb-utóbb gazdasági kapcsolatai mellett  ténylegesen 
is kapcsolatba került a hadsereggel és katonai tapasztalatra tett  szert. Így volt ez 
akkor is, ha a megelőlegezett  összeget akarta beszedetni a helyiektől – katonai erő-
re támaszkodott . Az aján hatalmát növelte, ha adóbérlethez jutott . A mukataakat 
ugyanis egyre gyakrabban nem timariótáknak adták ki, katonai hasznavehetet-

86   Ez utóbbi ugyanúgy bizánci eredetű, mint a tímár.
87    Sugar, P. F.: Southeastern Europe under Ott oman Rule, 1354–1804. University of Washington Press, 

Seatt le–Washington, 1977. 212–221. 
88   Mint Dina  Khoury kimutatt a, a birodalomban a 18. századi decentralizációs tendenciák nem min-

den téren jelentkeztek, helyenként a centralizációs törekvések is megmaradtak. A pozsareváci béke 
után világossá vált, hogy a háborús innovációk, mint az élethossziglani adóbérlet, a dzsizje fejadó-
vá történő kiterjesztése nem oldják meg a problémákat. Harminc éven át csak jövedelemforrásnak 
tekintett ék a tartományokat, a kiadásokat minimalizálták, így aztán a biztonság is összeomlott , 
ezzel együtt  pedig a kereskedelem is zsugorodott , ami viszont az állami bevételeket is redukálta. 
Ezért az állam elsődleges feladatának tartott a, hogy helyreállítsa az utak biztonságát, és megerő-
sített e a derbendji közösségeket.  Khoury, D.: State and Provincial Society in the Ott oman Empire, 
Mosul 1540–1834. Cambridge, 1997. 212.  Orhonlu, C.: Osmanlı Imparatorluğunda derbend teşkilatı. 
İstanbul, 1967.

89    Özkaya, Y.: Osmanlı Imparatorluğunda Ayanlık. Ankara 1977. 14–27.  İnalcık, H.: Centralization and 
Decentralization in Ott oman Administration. In: Studies in Eighteenth Century Islamic History. 
Eds.:  Naff , T.–  Owen, R.  London, 1977. 27–52.  İnalcık, H.: The Nature of Traditional Society. In: Poli-
tical Modernization in Japan and Turkey. Eds.:  Ward, E.– Rustow, D. A. Princeton University Press, 
Princeton, 1964. 42–63.
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lenségük miatt , hanem helyi előkelőknek, akikre később így a hadseregszervezés 
feladata is áthárult, ehhez viszont konstans jövedelemforrás kellett . Ez magától ér-
tetődő módon azt is jelentett e, hogy az állami (miri) birtokok gyakran alakultak át 
csiftlikké.90 Sztrasimir  Dimitrov beszámol arról, hogy bulgáriai szpáhik is elősze-
retett el kérték szolgálati javadalombirtokuk élethossziglani adóbérlett é (malikane) 
alakítását (ez ugyanis a 18. század végére örökíthetővé is vált), hogy megtartsák 
pozícióikat, s ezzel egyútt al katonai kötelezett ségeiktől is megszabadultak.91 Rá-
adásul az eladósodott , vagy a megelőlegzett  avarizt nem fi zető parasztok birtoka 
is az aján kezébe ment át.92 

Ahogy az ajánok feladatköre nőtt , úgy változott  meg a rendkívüli hadiadók-
hoz és a provinciális jövedelmekhez kapcsolódó adórendszer is. Az adók közül 
kiemelkedik az avariz-i divaniye és a bedel-i nüzul. Ezt a hadsereg ellátására, fenntar-
tására szedték be, az államilag kinevezett  mübaşir révén, de a 18. századtól kezdve 
a kormányzat a vilajet ajánját a kádi mellé rendelte a helyi adószedés megkönnyí-
tése érdekében. A korábban a provinciális hadsereg ellátására fordított  imdad-i se-
feriyye 1717-ben általános adóvá vált, s beszedésének felügyeletét az állam a vidéki 
ajánok tanácsára bízta, megakadályozandó a kormányzati visszaéléseket. Szigo rúan 
tilos volt több adót beszedni, mint amiben a tanács megállapodott . Az imdadiyét 
is a kormányzat által küldött  mübaşir szedte be, felügyelve a helyi kádi és az ajánok 
gyűjtőmunkáját. Az imdad-i hazariyye (békebeli rendkívüli adó), a korábban a tar-
tományi kormányzók által, elégtelen saját jövedelem esetén a helyi feladatok ellá-
tására szedett  pótadó a teqalif-i sakka helyett  került bevezetésre 1713-tól – viszont 
az új adót már az aján szedett e be. Az ajánnak joga volt a helyi rájákból sereget 
toborozni (akár keresztényekből is), tehát a gönüllükből, delikből, tüfenkçikből álló 
ajánhadsereg legális jelenség volt.93 

A 18. század során így fokozatosan az aján feladatává vált tehát az adószedés, 
a közrend fenntartása, a hadsereg ellátmányozása, sőt a toborzás. Ezeket a funk-
ciókat közösen az ajánok tanácsa (medjlis-i ayan, esraf) gyakorolta. E tanács a helyi 
kádiból, a janicsárok szerdárjából (dizdar) és hat helyi ajánból állt. Az ajánokat a 
tartományokban a helyi lakosság választott a (a központi kormányzat nem szól-
hatott  bele a választások lebonyolításába, csak utólagosan, panasztétel, szabály-
talanság esetén), hogy érdekeiket a kormányzatt al szemben képviseljék – ebből 

90    Yalçınkaya, M. A.: The Provincial Reforms of the Early Tanzimat Period as Implemented in the Kaza 
of Avrethisari. OTAM, 6, 1995. 343–385. htt p://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1152/13556.pdf. 
A lakosok 12%-a csiftliken élt  Avrethisar környékén már 1831-ben is (10 000 fő, 70% keresztény). 
A miribirtok heterogén elemeket tömörítő fogalom: idetartoztak a kincstári uradalmak, a használat-
lan földek, a szultán magánuradalmai, olyan jószágok, melyek törvényes örökös nélküli kihalásból 
eredő örökösödés útján szálltak a szultánra, az anyaszultán, a császári vérből származott  hercegek 
és hercegnők ellátási javai, a vezéri hivatalt illető hűbérek, a kétlófarkas basák hűbérei, a miniszte-
rek hűbérei és persze a katonai (szpáhi) hűbérek (ziámet- és tímárbirtokok). A malikane- és csift-
likképzés tárgyai leginkább a használatlan földek és katonai hűbérek voltak. (Az előbbi kifejezés 
jogi kategória, az utóbbi egyben üzemforma is.)

91    Dimitrov, Sztr.: Politikata na upravljavasta varhuska i. m. 59.
92   A túladóztatás általánosságban a magántulajdon megerősödéséhez vezetett , hiszen a falut elha-

gyók (ezt gyakran tiltott ák) birtokait a pénz és hatalom birtokosai egyszerűen kisajátított ák, vagy 
felvásárolták, ha a közösség nem vállalta át a távollévők terheit. 

93    Yalçınkaya, M. A.: The Provincial Reforms of the Early Tanzimat Period i. m.
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a viszonylag demokratikus ellensúlyból, önkormányzati rendszerből nőtt ek ki a 
későbbi hadurak, s ugyanezt a funkciót tölti majd be az 1840-es évektől a reform-
kor medzslisze, mely tehát nem előzmény nélkül való. Kinevezésükért cserébe az 
ajánok pénzt adtak a központi kormányzat helyi képviselőjének, ez volt az ayaniye, 
amely viszont az aján és a központi hatalom helyi képviselője között  eredménye-
zett  hűbéri függést, melyet a kormányzat igyekezett  megakadályozni.94 

A központi kormányzat a 18. századtól kezdve, hogy ellenőrzése alá vonja ezt 
a réteget, integrálta őket adminisztratív rendszerébe: az államhatalom helyi repre-
zentánsaiként a szandzsákokban az állami hivatalnokréteg vagyonának kezelőivé 
(mütesellim), illetve adószedőivé (muhassıl) nevezte ki őket, a nahijékben vojvoda,95 
subaşi, mültezim állami tisztségeket töltött ek be. A központi hatalom várakozásai-
val ellentétben ez nem növelte felett ük a kontrollt, de erősített e az ajánok legiti-
mációját, respektjét – és növelte között ük a versenyt. A források tanúsága szerint 
ekkor kezdődött  a harc a helyi kis ajánok között  a reis-i ayan címért, mivel ennek a 
címnek a birtokában lehett ek csak mütesellimek, vojvodák, amely poszt az állami 
földek kontrollját és az adóbérlést (így vagyonszerzést) lehetővé tett e. Az oroszok 
elleni háborúk során egyre korruptabbá vált a rendszer, mert a központi hatalom 
képviselői egyre gyakrabban pénzért adták el az aján címet és a tisztségeket, illet-
ve az ezzel járó adószedési jogot.  Muhsin-Zade Mehmed pasa nagyvezír megkísé-
relte megreformálni a rendszert 1779-ben, s a kinevezések jogát elvett e a váliktól, 
beglerbégektől. Ezt követően a helyiek által választott  személyt megerősítésre im-
már a sadrazamhoz, a nagyvezírhez kellett  felterjeszteni. A kísérlet azonban meg-
bukott , és az ajánok kontrollja visszakerült a válik kezébe. Ez a központi hatalom 
erőteljes hanyatlásához vezetett . Egy újabb kísérlet során  Halil Hamid nagyvezír 
(1782–1785) egy dekrétumban eltörölte az ayanlıkot (azaz a kinevezésért cserébe a 
válinak adott  pénzjutt atást illegálisnak minősített e). Ett ől kezdve a városi elöljárók 
şehir kethüda néven választott ák meg elöljáróikat. Csakhogy ez utóbbiak az ajánok 
támogatása nélkül nem élveztek tekintélyt, ezért 1790-ben hivatalosan is helyre-
állított ák az ayanlık intézményét.96

E folyamatt al párhuzamosan, mind az ajánok, mind az állami tisztviselők ma-
guk is adóbérlőkké (vállalkozókká) avanzsáltak a helyszíntől gyakran távol élő 
malikanebirtokosokat helyett esítve, akiknek 80%-a  Isztambulban lakott  1789-ben 
(1000–2000 fő). Öt-hat ezer másodlagos bérlő emelkedett  fel így a helyi közösségek-
ből, akik ténylegesen behajtott ák az adót.97 Lassan eltűnt a különbség e két csoport 
között  jogi és vagyoni értelemben is. Helyi kapcsolati tőkéje és helyismerete miatt  
vidéken már az aján került kedvezőbb helyzetbe az állami tisztviselővel szem-
ben, akinek kinevezése a rotációs rendszer miatt  egyébként is csak időlegesnek 
volt tekinthető, így helyzetük is bizonytalan volt. Az utóbbiaktól szükségszerűen 

94   Uo.
95   Ugyanígy hívták az 1832, a timarióták adószedési jogának megvonása után adószedéssel megbízott  

állami hivatalnokokat is bolgár földön.
96    Yalçınkaya, M. A.: The Provincial Reforms of the Early Tanzimat Period i. m.
97    Pamuk, Ş.: Institutional Change and the Longevity of the Ott oman Empire, 1500–1800. The Journal 

of Interdisciplinary History, 35, 2004/2. 225–247. A helyi adóbérlő a mültezim (ayan ve esraf). Gyakori 
volt, hogy az adóbérlő eleve kormányzati posztot is kapott , hogy a pénz beszedése zökkenőmentes 
legyen.
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nem volt idegen a nepotizmus és a korrupció alkalmazása, hogy minél rövidebb 
idő alatt  minél nagyobb hasznot érjenek el, s a tartomány valódi problémáival 
szemben sokszor közönyösnek mutatkoztak (ez elidegenített e a kormányzatot a 
helyi lakosságtól). Így persze az ajanlıkot is igyekeztek többször beszedni, riva-
lizálást eredményezve a reis-i ayan címért. Az viszont, hogy a helyi aján egyszerre 
rendelkezett  vagyonnal, állami funkcióján keresztül politikai hatalommal és helyi 
kapcsolatrendszerrel is, versenyelőnybe hozta őket az utóbbit nélkülöző (emiatt  
a helyi ügyekben és a központ ellenében is éppen az ajánra támaszkodó) állami 
tisztviselőkkel szemben. Míg azonban a központ a rotációs rendszer és a hiva-
talnokok egymás ellen való kijátszása segítségével meg tudta őrizni hatalmát az 
adminisztratív bürokrácia felett , a helyi beágyazott sággal bíró ajánokkal szemben 
már kevésbé. 

 Anatóliában a hatalom a helyi adóbérlők kezébe került, akik gyakorlatilag a 
szpáhibirtokok usurpatoraivá váltak. Az 1765-ös reform, mely az adószedők kine-
vezését a központi hatalom jóváhagyásától tett e függővé, nem csorbított a lénye-
gesen helyi hatalmukat, mivel annak alapja akkor már a föld volt és nem az adó-
bérlés.98 Midőn  III. Szelim a szpáhi, janicsár és helyi toborzású, ajánok vezett e kapı-
kulukból, sarıdjákból álló régi hadsereget felváltó új hadseregéhez (nizám-i djedid) 
egy azt eltartó új kincstárt is létrehozott  (irad-i djedid), s mivel ehhez többletforrásai 
nem voltak, a tímár- és ziámetbirtokok elkobzásával és a korábban adóbérlőknek 
átadott  vámbevételek állami kontroll alá vonásával próbálta ennek fi nanciális 
hátt erét megteremteni. Mintegy 400 adóbérletet vissza is vett , de ez még mindig 
nem volt jelentős a több ezer adóbérlethez képest.99 E tevékenysége az állam és 
a helyi elit között i összetűzéshez vezetett , melyben kulcsszerepet kaptak további 
társadalmi rétegek, a társadalmi státusukkal elégedetlen félkatonai csoportok is.100 
Az ajánok bevonása a birodalom gazdasági és politikai rendszerének működteté-
sébe tehát utólag hibás lépésnek bizonyult.

Az élethosszig tartó adóbérlett el (malikane) a kormányzat célja – a gyakori 
háborús helyzetek miatt  – a fi skális bevételek azonnali megnövelése volt. Az állam a 
belső kölcsönök eszközéhez nyúlt, vagyis a lakossági tőkéhez kívánt hozzáférni: az 

 98   Ahmed  Çapanoğlu azért kapta első kinevezését ( Bozok település vojvodája, adószedője lett ), mert 
segített  a főváros húshiányának enyhítésében 1755-ben. 1761-ben már sivasi váli volt. A kormány-
zat célja e kinevezésekkel az volt, hogy megakadályozza egy másik család túlzott  megerősödését. 
Majd miután ők váltak túl erőssé, a kormányzat fellázított a ellenük a többi ajánt, s végül a Ça-
panoğluk magas presztízsű, de gazdasági hatalom nélküli pozíciókat kaptak a fővárosban.

 99     Owen, R.: The Middle East i. m. 55–60.
100   A ruméliai ajánok és anatóliai derebégek közötti alapvető különbség az volt, hogy az utóbbiak több-

generációs dinasztiákat tudtak alapítani, így hatalmuk a 18. század végére már inkább gazdasági 
alapokon nyugodott, uralmuk kevésbé volt katonai jellegű, mint  Ruméliában.  Shaw, Stanford, J.: 
Between Old and New. The Ottoman Empire under Sultan Selim III, 1789–1807. Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1971. 227–228.  McCarthy szerint az ajánok kora tipikusan  Európa feudális 
hűbérurainak harcaira emlékeztet (feudális anarchia kora). A szultáni hatalom formális elismerése 
mellett építgették uralmi területeiket egymás ellenében. Az esetleges függetlenségi nyilatkozatok 
ellenére (Pazvandoğlu) nem gondoltak a birodalomból való kiszakadásra (birodalmi tisztségeket 
elfogadtak), a birodalom védőernyő volt számukra: egyedül nem állhattak volna ellen a keresz-
tény szomszédoknak. Az ajáni csapatok harcértéke jelentős volt. Saját uralmi területükkel jól 
bántak (példa erre  Vidin gazdagodása), de egymást fosztogatták.   McCarthy, J.: The Ottoman 
Turks. An Introductory History to 1923. Longman,  London–New York, 1997. 185–186.
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élethosszig tartó adóbérlet ára ugyanis akár az éves profi t nyolcszorosa is lehetett . 
Emellett  – államérdekből – a termelőerők helyzetének javítása, fi zetőképességük 
fenntartása is cél volt. Ugyanis a másik alternatíva, a korábbi éves adóbérlet az is-
métlődő árverések miatt  – ahol a pályázók igyekeztek túllicitálni egymást, majd a 
rájákon behajtani a kiadásokat – hasonlóképpen a lakosság kiszipolyozásához ve-
zetett , mint a harmadik lehetőség, az állami (adó)hivatalnokok rotálása, miközben 
a kincstárig nem mindig jutott ak e bevételek. A változtatással azt akarták elérni, 
hogy az adóbérlő érdekévé váljon a jövedelemforrás, a rája jóléte. Csakhogy míg 
a malikane rövid távon igen előnyös volt az államnak (egyszerre jut nagy bevétel-
hez), hosszú távon veszteséget könyvelt el konjunktúra esetén (a fi zetendő adó 
összege fi x volt). Az éves iltizám esetén viszont lehetőség volt a gazdasági trendek 
követésére, tehát az államot mindaddig nem érte kár, míg az évenkénti licitálás 
miatt  a kisajtolt összeg olyan magasra nem emelkedett , hogy gazdaságtalanná tet-
te a termelést.

A malikane előnye az adóbérlők szemszögéből a korábbi iltizámmal szemben 
az volt, hogy az adóbérlőn lévő teljesítménykényszer csökkent – nem volt elvehe-
tő tőle az adószedés joga. A malikane nem akadályozta meg a vidéki elit kiépülését, sőt 
inkább ösztönözte azt, különösen, hogy idővel örökíthetővé vált.101 Ráadásul nagy 
kezdőtőke-igénye miatt  eleve csak befolyásosabb személy tudta igénybe venni. 
Az élethossziglani adóbérlet jelentősége a nyugati gazdasághoz való hasonulás 
szempontjából tehát az volt, hogy átmenetet képezett  a birodalomban eddig nem létező 
magántulajdon felé. (De csak askerik számára volt elérhető ez a fajta magántulajdon, 
ami zömmel muszlimokat jelentett : a keresztények, zsidók hitelezőként, sarrafként 
épültek be a rendszerbe.)

Az adóbérletet tovább lehetett  adni alvállalkozónak. Egy adóbérletet többen is 
megvásárolhatt ak, s ekkor felváltva gyakorolhatt ák az adószedés (és profi tbehaj-
tás) jogkörét. A rendszer addig jól működött , míg egy adóbérletre csak két-három 
részvényes jutott , de összeomlott , amikor számuk megnőtt , hiszen nem várhatt ak 
évekig, míg befektetésük (mely sokszor maga is kölcsönből származott ) megtérült. 
A malikanét vásárló kauciót, letétet (muaccele) fi zetett , ezenfelül az államnak az 
éves járandóságot is ki kellett  fi zetni (ez a mal). A muaccele kifi zetője a sarraffal, 
pénzváltóval dolgoztat, aki a pénz megelőlegezéséért évi 20%-ot kap az állam 
járandóságához mérve. A rendszer így nem hatékonyabb az előzőnél, viszont leg-
alább el nem adott  (állami hivatalnok alá rendelt) adóbérletek nincsenek, a kincs-
tár bevételei nem fl uktuáltak. 1707-ben például a dohányjövedelmek (beleértve a 
vámot) bérbeadásának kauciója 30 ezer gros volt, az éves mal 50 ezer gros. Mikor 
az állam 1759-ben visszaveszi a jövedelem kezelését, 250 ezer grost fi zet a részvé-
nyeseknek. Mivel 1768 után 7,5 millió kurus háborús hadisarcot kellett  fi zetni az 
oroszoknak, az állam eshamrendszerben újra eladta a dohányjövedelmek begyűj-

101   Ugyanakkor Keiko  Kiyotaki szerint nem minden esetben tartható az az álláspont, hogy az adóbérlet 
az adózás egyik legkevésbé hatékony fajtája, mely a gyengülő központi hatalom sajátja (és tovább gyengíti 
azt).  Bagdadban az 1830-as években, a központi hatalom helyreállítása után legalábbis nem ez volt 
a helyzet. Itt  bevett  gyakorlat volt (59 eset a 456-ból) a helyi sejkeknek adott  adóbérleti jog ( Hilla 
térsége), mely viszont a helyi elit integrálásával a központi hatalom megszilárdulását eredmé-
nyezte Irak térségében.  Kiyotaki, K.: The Practice of Tax Farming in the Province of Baghdad in the 
1830s. In:  Imber, C.– Kiyotaki, K. (eds.): Frontiers of the Ott oman Studies: State, Province, and the 
West. Vol 1. I. B. Tauris,  London–New York, 2005. 91–109.
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tési jogát. Ennek nett ó haszna ekkor 400 ezer kurus volt, amit 160 részvényre osz-
tott ak, mindegyike 2500 grost ért, s 12 500 gros értékű muacceléért adták el (ötéves 
haszon), mely így kétmilliót jövedelmezett  a pénzhiányban szenvedő államnak. 
Így, míg 1707-ben három ember birtokolta a dohány vámbevételei felett i ellenőr-
zést, 1759-re ez 22-re, majd az eshamrendszerben 1791-re 303-ra nőtt . Ez egyfelől 
kiterjesztett e a belső kölcsönben részt vevők körét, tehát az állam több ember 
megtakarításához tudott  hozzájutni, másrészről viszont szinte lehetetlenné tett e 
a kontrollt, s mivel az adóbérlet egyre fi atalabb emberek kezébe került, az állam 
nem tudta újraosztani a jogot, tehát jövedelemtől esett  el.102

Míg a malikanét az 1683–1699-es háború hívta életre, addig az ezt felváltó es-
hamrendszert az 1768–1774-es háború pénzigénye tett e szükségessé. A központi 
hatalom, érzékelve az adóbérlés szerepét a vidéki elit megerősödésében, és annak 
gazdasági-politikai konzekvenciáit levonva, 1774-től a korábbi nagy kiterjedésű 
malikanékat igyekezett  szétdarabolni, s kisebb vagyonú hitelezőknek kiárusítani, 
hogy szövetségeseket leljen a lokális társadalomban a helyi potentátok ellen (ez 
is élethossziglani és fi x adózású forma volt, az éves bevétel 6-7-szereséért lehetett  
hozzájutni). Az adóbérlet tárgya nemcsak föld, hanem kereskedelmi tevékeny-
ség (vám) is lehetett . Az élethossziglani adóbérlet végleges eltörlésére csak 1812 
után, a központi hatalom megerősödésével került sor az éves adóbérlés újbóli be-
vezetésével. 

A malikane és az adóbérlés népszerűsége Pamuk szerint  valószínűleg abban 
rejlett , hogy nagyobb megtérülést biztosított , illetve kisebb kockázatt al járt, mint 
bármiféle mezőgazdasági vagy ipari tevékenység.103 A 19. század elején az adóbérlő-
rendszeren keresztül folyt be a költségvetés közel fele. Az adóbérleti rendszer 
annyira népszerű volt, hogy  Boszniában még a 20. században is malikanénak ne-
vezték a „könnyű pénzt”.104 A rendszer sajátosságára jó példa, hogy amikor  Bosz-
niában a vámszedés jogát eladták a helyieknek, akkor az a központi kormányzat-
nak 6770 angol fontot eredményezett , amikor pedig egy év múlva az állam vissza-
vett e a vámszedés jogát, akkor 24 ezer fontot hajtott  be  Kani pasa vezetésével, azaz 
a vámjövedelem kétharmada korábban a helyi elit kezébe került.105 Az adóbérletet 
még a Tanzimat során is csak ideiglenesen tudták eltörölni:  Brophy a 19. század 
második felében számol be arról, hogy a nekik szállást nyújtó falu tizedét 400 lí-
ráért adták el, de 970 líra értékű tized folyt be – az állami központi jövedelmeket 
a helyi társadalmi elit továbbra is megcsapolta, s az állam még így is nagyobb 
bevételhez jutott , mint állami adószedők segítségével.106 

Az adók jelentős lokális elszivárgására utalt, hogy míg 1900 körül a kormány-
zati adóbevételek a GDP 12–13%-át érték el (hasonlóan  Bulgáriához,  Szerbiá-

102    Çizakça, M.: Evolution of Domestic Borrowing in the Ott oman Empire. In: East Meets West: Ban-
king, Commerce and Investment in the Ott oman Empire. Eds.: Cott rel, Ph. L.–Pohle, M.–Fraser, I. L. 
Aldershot, Ashgate, 2008. 1–11.

103    Pamuk, Ş.: Institutional Change i. m. 225–247.
104    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 714.
105    Karpat, K.: Ott oman Population 1830–1914. Demographic and Social Characteristics. The Univer-

sity of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1985. 97.
106    St. Clair, S. G. T.– Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria. Twelve Year Study of the Eastern Question in 

Bulgaria. Chapman and Hall, London, 1877. 178.
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hoz), addig 1800 előtt  a kormányzat részesedése csak 3% volt Pamuk szerint .107 
A rendszerben rejlő mérhetetlen pazarlás ellenére – négymillió angol font jutott  
el a kincstárba a beszedett  20 millióból az 1780-as években, miközben a központo-
sított   Franciaországban 24, a gazdag  Angliában 17 millió font érkezett  a kasszába 
– a rendszer a Tanzimatig és az új bürokratikus elit kitermeléséig kihúzta, éppen 
azért, mert a dinasztiához kötődő, annak támaszul szolgáló társadalmi elitnek ér-
dekében állt fenntartása, hiszen biztos megélhetést adott .

Az állami cégeket szintén adóbérlők ellenőrizték. A tradicionális céhes men-
talitás erősödése a manufaktúrákkal szemben, illetve a rövid távú haszon (profi t-
kivétel) preferenciája a modernizáló befektetésekkel szemben azt eredményezte, 
hogy az állami ipari üzemek termelése egy idő után hanyatlani kezdett  (ez az 
egyik oka az ipar 18. század végi stagnálásának). A szereszi textiltermelés az ál-
lami bevételek értéke alapján 1776–1795 között  stagnált. Míg 1740–1770 között  a 
textilipari muacceleértékek  Burszában és  Kastamonuban megkétszereződtek, 1760 
után stagnálás volt jellemző. Ezt tetézte a nyomott  árú felvásárlások, kötelező be-
szolgáltatások rendszere (mely nem csak a gabonára volt érvényes). A vitorlavász-
nat a tengerészetnek a piaci árnál 30%-kal kisebb áron kellett  eladni, ez tönkretett e 
a vászonkészítőket, ráadásul a tengerészet is rossz minőségű vásznat kapott , így 
az import elkerülhetetlenné vált. A hadseregnek szánt ruhák olyan gyenge mi-
nőségűek voltak (részben a háborús időkben dívó piaci áron aluli beszolgáltatási 
kötelezett ség eredményeképp), hogy a katonák inkább eladták és importruhába 
öltözködtek.108 1759-ben viszont a francia eredetű textilimport évente legfeljebb 
800 ezer embert tudott  ellátni, a textilgyártás fejlesztése tehát már a század elejétől 
kulcsfontosságú volt: ezért alapított ak 1712–1713-ban  Szalonikiben új kallómal-
mokat, de 1709-ben a fő exportőr franciák sikeresen megakadályozták, hogy len-
gyel munkásokkal indítson be a kormányzat egy textilüzemet. 1716-tól a velencei 
selyem pótlását ( Velence katonai ellenfél is volt) kísérelte meg a kormányzat egy 
helyi gyár segítségével (1760-ig, míg más isztambuli és khioszi termékek ki nem 
szorított ák, működött  is). 

A fentiek is bizonyítják, hogy a fi skális adminisztráció hatékonysága csapni-
való volt (I. 11. ábra): a  Karaman és Pamuk által  kimutatott  lemaradás az európai 
országokhoz képest az egy főre eső adók és összes központi kormányzati bevétel 
terén részben a köztes hierarchiaszinteken lejátszódó elszivárgásnak köszönhető 
s nem egyedül a nyugatihoz képest valóban alacsonyabb egy főre eső agrárter-
melésnek. Mindkett ő a központi adóigények, így az adókulcs jövedelemhez mért 
emelkedését implikálta a nyugati országokhoz képest. A 18. század végi  Bulgáriá-
ban ugyanis egy átlagosan 12 hektáros (nagy) gazdaságokból álló falu akár ház-
tartásonként 200 gros adót is fi zethetett  (minimum 1000 gramm ezüst),109 miköz-

107   Adatok:  McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. A költségvetés hányada a GDP-ből azt is meg-
mutatja, hogy mekkora a centralizáció, illetve a nemzeti jövedelem mekkora hányada halmozódik 
fel a lakosság kezén. Az oszmán arány tehát jelentős helyi erőforrások létére utal – ha megbízható 
az itt  közölt, becsléseken alapuló százalékos érték. Ez azt jelenti, hogy a  Kuran szerint a biroda-
lom magángazdaságára jellemző tőkehiány oka nem a magántőke kis aránya, hanem kis abszolút 
nagysága.

108    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 718.
109   Isztorija na Balgarija. Tom 5.  Szófi a, 1985. 34–36.
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ben 1 tonna gabona a piacon 300–400 gramm ezüstt el volt egyenértékű 1780–1820 
körül (40–400 gros az infl áció miatt ). Mivel a vetésterület fele ugar volt, a termelés 
gazdasági egységenként nem lehetett  több 6 tonna gabonánál,110 ami az állatokkal 
együtt  is maximum 3000 gramm ezüst bevételt jelenthetett  akár 30%-os adókulcsot 
eredményezve. Az alacsony termelékenységet tehát ellensúlyozta a nagyobb elvonás. 
Vagy másik oldalról nézve: a bürokrácia rossz hatékonyságát a nagyobb terhekkel el-
lensúlyozták. A jövedelem jelentős része a szpáhikhoz (vagy adóbérlőkhöz) került, 
tehát a központi költségvetéshez nem jutott  el. 

Sem az oszmán bürokrácia működése, sem az adóbérlőrendszer maga nem volt 
egyedi. A  Marátha Államszövetség  Indiában szintén hasonló módon működött . 
A központi bürokrácia hivatalnokai (mely az állam jellegéből következően első-
sorban a fi skális kormányzatot jelentett e) itt  sem kaptak fi zetést az államtól, ha-
nem a körzetben előírt adóösszeg egy részét tartott ák meg maguknak (mellesleg 
előfordult, hogy évtizedekig nem vizsgálták felül a lakosság adózási potenciálját, 
nagy kárt okozva ezzel akár az államnak, akár a lakosságnak). Ezzel szemben 
riválisaik, a britek központilag fi zetett  hivatalnokokat alkalmaztak, s a paterna-
lista–gondoskodó állam eszményképe alapján odafi gyeltek az adófi zető tömegek 
helyzetére is. Itt  az adó közvetlenül a központi kincstárba folyt be, a visszaélésre 
tehát jóval kevesebb lehetőség volt: nem meglepő, hogy a brit uralom ellenfelei, 
az első indiai nacionalisták éppen abból a társadalmi csoportból kerültek ki, ame-

110   Azaz hektáronként 0,5 t/ha gabonahozammal számolva (ugarral együtt ), ami kb. 1 tonna/ha (ez 
kb. 1:5 kihozatalnak felel meg), ha a vetett  területet nézzük. 

I. 11. ábra.

Különböző hatékonyságú orientális és nyugati fi skális rendszerek működési elve

Magyarázat: Az  Oszmán Birodalom, a  Marátha Államszövetség és a  Mogul Birodalom (balra); e rendszert felváltó, 

a jövedelmet a termelésbe részben visszaforgató „nemzeti” csorbadzsielit; illetve az utóbbiakat megreformáló  Brit 

Birodalom (jobbra) fi skális berendezkedésének hatásai a központi és saját bevételek alakulására.

Az ábra bal oldalán a saját célú felhalmozások miatt  az államhoz csak a jövedelem fele jut, a középső részén szintén 

ugyanennyi, viszont az itt  megjelenő termelői szintű visszaforgatás miatt  a saját célú felhalmozás értéke is csökken, a 

jobb oldalon az utóbbi egyenesen megszűnik, s az állam diszponál mind a hivatalnokok fi zetése, mind a megnöveke-

dett  központi bevételek által lehetővé tett  termelői szintű redisztribúció felett .

Saját szerkesztés. 
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lyek az uralomváltással elveszített ék korábbi jól jövedelmező pozícióikat. Ugyan-
így az oszmán bürokratikus reform egyik legfőbb ellenzéke is a lokális adósze-
désből, adóbérlésből élő vállalkozó réteg volt (az  Oszmán Birodalom nem is tudta 
véglegesen felszámolni az adóbérleti rendszert). Az adóbérlés szintén bevett  szo-
kás volt a  Marátha Államszövetség területén és a hanyatló  Mogul Birodalomban 
is, de itt  csak az egy évre kiadott  adóbérlet dívott , ami a teljesítménykényszer és a 
gyors megtérülés miatt  teljesen kizsigerelte a ráját. A rendszer fenntartásának oka 
az volt, hogy a  Marátha Államszövetség a kiadások terén minimalista katonaál-
lam volt, mely fi zetetlen bandákat alkalmazott  haderőként a zsákmányból való 
részesedés fejében. Békeidőben ezek a katonarétegek (pindari) önfenntartásuk 
biztosítása érdekében a védelmi pénz és az adók beszedésével voltak megbízva, 
ennek megtagadása esetén a termelőrétegek ugyanolyan elbánásban részesültek, 
mint az ellenség. Ugyanezt a szerepet töltött ék be az  Oszmán Birodalomban a 
tartományi katonákból lett  kirdzsalik, tehát nem egyedi sajátosságról van szó.111 
A  Marátha Államszövetség szociálisan érzéketlen volt, és saját gazdasági létalap-
ját gyengített e (ett ől egyébként az  Oszmán Birodalom sem volt mentes: 1741-ben 
a piroti felkelésben részt vett  parasztok vagyonát konfi skálta az állam).112 Az 
(éves) adóbérlés itt  is zömmel kereskedők által űzött  vállalkozás volt. Mivel a 
licitálónak az adó legkevesebb 10-12%-át előre be kellett  fi zetni, s erre sok adó-
bérlőnek (mamletdar) nem futott a, hitelező kereskedő-bankárok (sahukár) kezébe 
kerültek, s az évi 12%-os kamat miatt  is a befektetés mielőbbi megtérülése volt 
az érdekük. A parasztságot itt  is túladóztatt ák: átlagosan 25%-os adót fi zetett , s 
ha nem saját, hanem állami földet művelt, akkor ez 50% is lehetett , mint az osz-
mán csiftlik-nagybirtokokon. (Ezt a parasztok úgy próbálták kikerülni, hogy több 
kultúrát vetett ek és a magasabb növények, például köles, mangófák eltakarták 
a zöldségeket, így ezek és a rövid életciklusú kultúrák mentesültek az adózás 
alól.) Ugyanígy létezett  a szolgálati javadalombirtok jelensége (zamindar) a  Mo-
gul Birodalomban, itt  a birtokos a parasztságtól beszedett  jövedelmekből élt, de 
a földet ugyanúgy nem birtokolta, így a központi hatalom ezt el is idegeníthett e. 
Így lett  a Brit Kelet-indiai Társaságból is előbb zamindar, majd diwáni (adóbérlő) 
1765-ben,113 és mivel nagyobb hatékonyságot és szervezett séget mutatott , mint az 
állam (noha szociálisan nem volt érzékenyebb, de a részvényesek számára bizto-
sítandó haszon maximalizálása érdekében a Brit Kelet-indiai Társaság felszámol-
ta a párhuzamos struktúrákat és a visszaéléseket), 1800 körül feleslegessé is tett e 
a  Mogul Birodalom fenntartását, mely csődbe is ment. Az  Oszmán Birodalom ezt 
a sorsot elkerülte ekkor, bár 1881-ben a Dett e Publique jogosítványai hasonlók 
voltak, mint a brit társaságé száz évvel korábban.

Ha arra keressük a választ, hogy miért maradt el az oszmán állami és magán-
gazdaság teljesítménye (és tényleges teljesítőképessége – ez ugyanis két külön fo-
galom)114 az európaitól, akkor a fi skális rendszer működése bizonyosan az egyik 
ok. Az adóbérlők kezén maradó pénzösszeg hiányzott  a központi gazdaságfejlesz-
tésből.115 Ennek kára a következő három háborúban (1774, 1792, 1812) világosan 

111   A 16–17. században több anatóliai felkelést is kirobbantó zsoldos sekban és sarıdja eredetű celalık is 
hasonló módon működtek, tehát a jelenség térben és időben is elterjedt volt.

112   Isztorija na Balgarija. Tom. 5. i. m. 43.
113    Byrappa, R.: The Entrepreneurial Origins i. m. 34–71.
114   Performance és potential.
115    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 642–644.
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megmutatkozott , hiszen a tartalékot felélték (1768–1770 között  például 25 millió 
kurust költött ek a háborúra az oszmánok, ami csaknem egyenlő egy teljes évi 
költségvetéssel), a vesztes háborúk pedig területi-gazdasági következményekkel 
jártak, megnehezítve a tőke újratermelését.116 Mindezt tetézendő a háborúk követ-
kezményeként a birodalom elvesztett e a fekete-tengeri kereskedelem monopóliu-
mát, először  Oroszországgal szemben (1783).117 Mivel orosz–török viszonylatban 
a szállítási ár a teljes ár 50%-át is elérhett e, a cikkek fővárosi eladásából származó 
haszon pedig a befektetés 25%-át is meghaladhatt a, amelynél az ipari és bankbe-
fektetések sem hoztak lényegesen többet a korszakban, ezért ez jelentős érvágás 
volt (I. 13. táblázat). A  Fekete-tengeren mint oszmán beltengeren a 18. században 
még zömmel muszlim kapitányok és kereskedők végezték a szállítást, ez 1783 
után azonban megszűnt. Az orosz irányú kereskedelem átalakulásából a görög 
millet húzott  nagy hasznot, mely párhuzamosan vagyonosodásával saját (nemzeti) 
célokat tűzött  ki, s a jövedelem egy részét ennek megvalósítására forgatt a vissza. 
A nemzetközi kikötőkben pedig oszmán zászló alatt  eleve tilos volt kikötni, ami 
a muszlim kereskedőkkel szemben ugyancsak a görögöknek kedvezett  (kivált-
ságlevél birtokában ugyanis az ortodox orosz védhatalom zászlaja alatt  hajózhat-
tak nemzetközi vizeken). Ezek után nem meglepő a kereskedelmi utak szabaddá 

116    Cezar, Y.: Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi. İstanbul, 1986. 76. 1774-ben, a hábo-
rús vereség után 7,5 millió kurus hadisarcot kellett  fi zetni az oroszoknak, ez megint visszavetett e 
a fegyverkezési versenyben és a gazdaságfejlesztésben a birodalmat.

117   Az orosz törekvésekre lásd  Bodnár E.:  Oroszország déli törekvései és a fekete-tengeri szorosok 
problémája (1774–1806). In: Távolabbra tekintve. Tanulmányok J. Nagy László 65. születésnap-
jára. Szerk.: Ferwagner P. Á.–Kalmár Z. Universitas  Szeged Kiadó,  Szeged, 2010. 237–252.  Bodnár 
E.:  Oroszország déli törekvései és a fekete-tengeri szorosok problémája (1700–1774). In: Két világ 
kutatója. Urbán Aladár 80 éves. Szerk.: Háda B.– Majoros I.–Maruzsa Z.–Petneházi M. ELTE BTK Új- 
és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Bp., 2009. 35–46.

I. 13. táblázat.

Vámok és a kereskedelmi haszon orosz–oszmán viszonylatban*
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Vaj  27,0 3,00 1,5 1,4  32,9  53 19,5 36,7  8,3

Vitorlavászon 
(1000 arsin)

100,0 2,50 1,4 5,0 108,9 195 25,5 13,1  3,8

Hermelin
(400 db)

110,0 15,30 0,2 4,6 130,2 162 31,3 19,3 12,3

Kaviár  23,4  0,75 1,5 1,2  26,9  38 10,5 27,6  5,1

* Az átrakodás 0,2–0,4 pénzegység. 

Frachtpreise von Russland nach Konstantinopel. Handelszeitung oder Wochentliche Nachrichten von Handel, Manu-

fakturwesen und Oekonomie. III. Jahrg. 1786. aug. 12. 32 Stueck. 255.
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válása felett i aggodalom, mely már az osztrák Lauterer-expedícióra való oszmán 
reakcióban is tükröződött .118 A szabadkereskedelem ugyanis a birodalom provizionista 
gazdaságpolitikáját veszélyeztett e.

A fenti jelenségek már a megváltozó külgazdasági helyzet előjelei voltak. 
A 18. század közepétől három folyamat jelentős gazdasági változásokat indukált 
a birodalomban.  Nyugat-Európa vásárlóereje nőtt  az iparosodás és a gyarmatosí-
tás (olcsó nyersanyagforrás és piac a késztermékeknek) eredményeként. Mindez 
növekvő életszínvonalat és növekvő népességet eredményezett : a vásárlóerő és a 
kereslet együtt es növekedése pedig a nyugat-európai gabonaárak emelkedéséhez 
vezetett . A birodalom szinte konstans háborús periódusa szükségessé tett e az ál-
lam számára a többletforrások elérését, mely a belső kölcsön (adóbérlés), továbbá 
az infl ációs politika mellett  a külkereskedelem szerepét is felértékelte (a külföldi hitel-
felvétel még ekkor nem jött  szóba). Ennek kiaknázásához viszont át kellett  volna 
értékelni a birodalom kereskedelmi politikáját. Az  Oszmán Birodalom számára 
ugyanis az 1780–1820-as évek előtt  az egyiptomi és az orosz irány is sokkal fon-
tosabb volt, mint a nyugat-európai kereskedelem (vö. II. 9. táblázat).119 1730–1780 
között  a nyugati kereskedelem éves bővülése 1% alatt  maradt s a hárommillió fon-
tot is alig érte el. 1853-ban viszont már 16 millió font sterling volt a kereskedelem, 
 Oroszország nélkül.120 A növekvő nyugati gabonaárak vonzók voltak, de a gabo-
naexport ellentmondott  a provizionista politikának. A birodalom egy sor intézke-
dést vezetett  be korábban  Isztambul ellátásbiztonsága érdekében. Az árak fi xálása 
erősített e a spekulációt és csempészetet is, ami gazdaságilag a magánszféra erősö-
dését is eredményezte. A jelenséget a szigorú szabályozás ellenére – 1783-ban ren-
deletet hoztak a spekulánsok ellen arról, hogy a pékek által átvett  lisztből azonnal 
kenyeret kell sütni halálbüntetés terhe mellett , nem lehet továbbadni, felhalmozni 
– a magángazdaság jelenléte tett e lehetővé: a 18. század végéig az  Isztambulban 
elfogyasztott  gabona 90%-át magánkereskedők hozták be, állami üzemek csak a 
beérkezett  gabona 10%-át dolgozták fel.121 A (magán)gazdaság növekedését és 
tőkefelhalmozását az állam már nem tudta kontrollálni az általa alkalmazott  új 
rendszer miatt , mely a vámokat is kiadta adóbérletbe. Míg számos helyi potentát 
hasznot könyvelt el a kereskedelem megélénküléséből, az árkonjunktúra pozitív 
hatása a központ számára sokáig nem volt érzékelhető. A provizionizmus és a 
csempészet miatt  a kereskedelmi forgalomból származó állami bevételek növeke-
dése megállt: 1759–1785 között  a kavalai vám muacceleértéke végig 30 ezer piaszter 

118   Lásd  Luedecke, Chr. W.: Beschreibung des Türkischen Reiches nach seiner Religions- und Staatsver-
fassung. 2. Theil, Leipzig, 1778. 43–45. Párhuzamosan az orosz előretöréssel (1783-as gazdasági 
szerződés) 1782-ben osztrák hajók érték el  Kherszont. Válaszul 1784-ben a Porta az osztrák– török 
gazdasági megegyezésben kikötött e, hogy osztrák hajók csak  Vidinig és  Ruszéig hajózhatnak 
szabadon a  Dunán, onnan török hajókon kell szállítani az árut, megakadályozandó a helyi és 
muszlim kereskedők kiszorulását a régióból (az átrakodás jelentősen megemelte az árakat és csök-
kentett e a hasznot).

119    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 8–11.
120    Pamuk, Ş.: Commodity Production for World-Markets and Relations of Ott oman Agriculture, 

1840–1913. In: The Ott oman Empire and the World Economy i. m. 179.
121    Aynural, S.: Bakers and Millers of Istanbul. In: Crafts and Craftsmen of the Middle East. Fashio-

ning the Individual in the Muslim Mediterranean. Eds.:  Faroqhi, S.– Deguilhem, R. I. B. Tauris, New 
York, 2005. 153–173.
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körül volt, míg az azt követő és megelőző 30 évben ennek négyszerese.122 Az újabb 
nekilendülést a napóleoni háborús konjunktúra, illetve a gabonapiac részleges li-
beralizálása hozta el. 

Mivel a külső hatások mellett  a birodalom népességének növekedése is leállt, a 
belső fogyasztás csökkenése is az oszmán centrumtól való elfordulásra és az új pia-
cok kihasználására késztett e a kereskedőket.123  Szíria és  Nyugat-Anatólia mezőgaz-
dasági exportja is nőtt  (vö. II. 8. ábra). Így a 18. század végén a fentiek miatt  a biro-
dalmon belül relatív gabonahiány állt elő, ez a belpiacon is áremelkedéshez vezetett , 
a kenyér ára 1779–1800 között   Isztambulban 5 para/okáról 12 para/okára nőtt  (vö. II. 
19. táblázat), a húsfogyasztás zömét kitevő bárányé 10 paráról 24 para/okára.124 Ezt 
leginkább a kézművesek éreztek meg, s ez a kézműipar stagnálását eredményezte 
már az „első globalizációt”, sőt a napóleoni háborúkat megelőzően is, előrevetítve a 
későbbi ruralizációt (II. 39. ábra). Erre utalnak az adóbérleti rendszer tendenciái 
is: míg 1740–1770 között  a textilipari muacceleértékek  Burszában és  Kastamonuban 
megkétszereződtek, 1760 után stagnálás volt jellemző. A burszai selyemgyártás vo-
lumene évi 60 ezer piaszter maradt 1757–1782 között , az állami bevétel a haszon 
20%-a, a bérlő 20%-os haszna mellett . A szereszi textiltermelés az állami bevételek 
értéke alapján 1776–1795 között  szintén stagnált.125 (Az oszmán valuta 18. század 
végi elértéktelenedése szintén csökkentett e a vámokból származó bevételek reálér-
tékét, amire az állam a monopóliumok kiterjesztésével, restriktíven reagált. Ez azon-
ban nem bizonyult sikeres politikának.)

Miközben a fenti adatok alapján 1750–1790 között  az ipari termelés folyó áron 
nem nőtt , a szaloniki (export) gabonaárak viszont megnégyszereződtek 1780–1813 
között , kilénként (szaloniki kile, kb. 100 kg) 12 kurusról 45 kurusra nőtt ek, felül-
múlva az isztambuli árakat.126 Még ha e növekedés jelentős része infl ációs eredetű 
volt is, a stabil nyugati valutákhoz való hozzáférés igénye önmaga is ösztönözte a 
kereskedelmet, de egyben a ruralizációt, s az ipar leépülését is. Csak hogy e folya-
mat nem eredményezte a birodalom makrogazdasági helyzetének ugrásszerű ja-
vulását.  Genç kitűnő meglátása, hogy miközben  Svoronos adatai szerint  Szaloniki 
forgalma 1720–1770 között  400%-kal emelkedett , addig a kikötői vámbevételeké 
csak 0,5%-kal, arra utal, hogy az oszmán központi kormányzat jelentős kereskedelmi 
jövedelmektől esett  el, melynek nagy része a helyi társadalom kezén akkumulálódott .  İzmir 
kantar adója 1750–1800 között  végig 4000 kurus/év volt, miközben kikötői keres-
kedelme dinamikusan bővült (1768–1792 között  négyszeresére, 1792–1799 között  
duplájára nőtt , s az állami részesedés az összes haszon 90%-áról 15%-ra esett ). 
Ugyanígy  Kavala kikötője is évi 5170 kurust fi zetett  1748–1793 között , miközben 
legkésőbb 1783-tól, az oroszok gazdasági igényeinek érvényesítésétől jelentős 

122   Adatok   Genç, M.: A Study of the Feasibility of Using Eighteenth-Century Ott oman Financial Re-
cords as Indicator of Economic Activity. In: The Ott oman Empire and the World Economy. Ed.: 
 İslamoğlu-İnan, H. i. m. 16.1.–16.11. táblázatai.

123    Kasaba, R.: The Ott oman Empire and the World Economy i. m. 18. 
124   Uo. 19.
125   Adatok:   Genç, M.: A Study of the Feasibility i. m. 16.1.–16.11. táblázatai.
126   A fenti példában szereplő isztambuli gabonaárak nem a tényleges külpiaci értéket mutatják! 

Az 1800-as isztambuli 12 para/oka az kb. 0,25 kurus/kg, azaz a szaloniki ár fele! Ezzel szemben az 
1780-as 5 para/oka érték 0,1 kurus/kg, ami még alig tér el az exportártól (0,12 kurus/kg). Jól látható 
az árolló kinyílása 1800 után a külpiacra szánt és a hazai piacra beszolgáltatott  gabona esetében.



61

I. 1. ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FOLYAMATOK

változások történtek a balkáni kereskedelemben: a bérlő profi tja 6700-ról 16 800 
kurusra nőtt  1785–1793 között .127 Ez is a korábban kimondott  tételt támasztja alá, 
hogy az adóbérleti rendszer 18. századi átalakítása hosszú távon nem szolgálta az állam-
kincstár helyzetének javulását.

Az, hogy a birodalomnak nem volt egységes gazdaságpolitikai koncepciója, 
nem jelentett e azt, hogy (1) ne alkalmazkodott  volna a világgazdaság változásai-
hoz legalább annyiban, amennyiben ezt a birodalom önfenntartása szükségessé 
tett e, (2) az oszmán államférfi ak ne lett ek volna tisztában a nyugati trendekkel (ezt 
az eddig ismertetett  reformok is alátámasztják). 

(1) A kényszerű alkalmazkodás megfi gyelhető például a 18. század végi ga-
bonakonjunktúra128 kapcsán is, mely nemcsak vidéken eredményezte új gazdasági 
üzemformák (például çiftlik) terjedését (ami spontán fejlődés eredménye), hanem 
a központ is megkísérelt reagálni a megváltozott  helyzetre. Ezek hatására az 1780-
as évektől kezdve az oszmán gabonapiac – kormányzati beavatkozás eredménye-
ként, elsősorban a megrendült ellátásbiztonság helyreállítása érdekében, s csak 
másodsorban a benne rejlő bevételi lehetőségek miatt  (gondoljunk a kavalai vám 
esetére) – liberalizálódni kezdett .129

Az oszmán szisztéma a következő pilléreken nyugodott , melyeket a külső 
hatás aztán átalakított . 1755–1762 között   Salih Aynural szerint a fővárost ellátó 
gabona 85%-a még a  Fekete-tenger partvidékéről és a Duna mellékéről érkezett  
az Arzenálhoz, a főváros szükséglete 4 millió kile, 100 ezer tonna volt. A központi 
szabályozás ellenére a kereskedelem nem volt centralizált, éppen ellenkezőleg, a 
helyi mubayadjik (állami gabonaszállítók) és hajóskapitányok vett ek részt az üz-
letágban, igaz, központi felhatalmazás alapján130 (s a helyiek is csak ilyen szemé-
lyeknek adhatt ak el gabonát). A felvásárlási árat a központ határozta meg (miri 
ár), mely rendszerint alacsonyabb volt, mint a helyi ár – s láthatt uk, hogy még 
alacsonyabb, mint a világpiaci. Az állam felügyelte a fővárosban az új őrlőművek 
és pékségek működését, alapítását, s célja ezzel a vertikum kialakításának meg-
akadályozása volt (ezáltal ellenőrizhett e a profi tot), illetve a külföldi termék kiszű-
rése (mely ármódosító hatással bírt). Lisztet importálni tilos volt. Mindez lehetővé 
tett e a kenyér árának kontrollját, másfelől azzal, hogy a pékeknek közös árakat 
kellett  meghatározni, lehetetlenné vált a kereskedők árainak manipulálása. Ez a 
versenyellenes intézkedés inkább hátránnyá vált a gazdasági külkapcsolatok élén-
külésével. 

A gabonafelvásárló érdeke az volt, hogy a gabonát tengeren szállítt assa (akár 
Nyugatra csempészi, akár  Isztambulba viszi), mert akkor nagyobb a haszna, kisebb 
a kiadása. A szárazföldi szállítás ugyanis 200–300 kilométerenként megduplázta az 
árat, míg a tengeri csak 25%-kal emelte meg. (A  Szeged– Trieszt táv szállítási költsége 

127     Genç, M.: A Study of the Feasibility i. m. 346. 
128   A napóleoni háborúk mellett  a klímaingadozás a másik fontos árképző tényező. A svájci  Alsó- 

Gründelwald-gleccser 1810–1870 között  érte el maximális kiterjedését (meghaladva a kis jégkor-
szakit is), ami Európa lehűlését és így a fokozódó gabonakeresletet (konjunktúrát) magyarázza.

129    Ağır, S.: The Evolution of Grain Policy Beyond Europe: Ott oman Grain Administration in the Late 
Eighteenth Century. Center Discussion Paper Nr. 999, Yale University, 2011. www.econ.yale.edu/
growth_pdf/cdp999.pdf.

130   Az ezzel való üzletelés is állami bevételi forrás volt.
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például háromszorosa volt a London – Triesztnek.)131 Míg a  Fekete-tenger beltenger 
volt, addig  Isztambul gabonaellátását ez nem veszélyeztett e. De a 18. század végétől 
a fekete-tengeri kereskedelmi monopólium elvesztése az orosz importgabona meg-
jelenéséhez vezetett , továbbá eltérített e a dunai gabona irányát is. Ezáltal csökkent 
a központi kontroll az árak és a mennyiség felett . Mivel a mubayadjik zöme nemcsak 
gabonabegyűjtő, hanem földbirtokos vagy adóbérlő is volt, az adó megelőlegezése 
miatt  érdekében állt a termény valódi piaci áron történő értékesítése. Érdekeik így 
ellentmondtak a központi kormányzat szándékainak.132 Ráadásul a kényszeráron 
történő felvásárlás, a lakosságra nehezedő nyomás a földek felhagyását és a lakos-
ság városi centrumokba áramlását eredményezte. Az oszmán gabonapolitika éppen 
ezt az ördögi kört erősített e fel, s ennek, illetve a csempészet okozta hiánynak a ha-
tására kezdtek nőni  Isztambulban is a gabonaárak (lásd korábban). 

Miután 1802-ben az oszmán kormányzat kereskedelmi engedélyeket adott  a 
külföldi hajóknak, a  Duna és a  Fekete-tenger vidéke elveszett  az isztambuli beszállí-
tások számára. A fővárost ellátó zóna így délebbre helyeződött  át, 1794–1795 között  
az isztambuli gabona 70%-a immár a  Mediterráneumból érkezett  Tevfi k  Güran sze-
rint. Itt  viszont meg kellett  küzdeni a nyugati igény kereskedelemelterelő hatásával. 

Az illegális export az állam jövedelmek felett i kontrolljának gyengülését is 
eredményezte (újfent utalunk a kavalai állami vámjövedelem 1759–1785 között i 
stagnálására), amit a 18. század végétől a központi kormányzat a kereskedelmi 
szabadalmak (berat) számának korlátozásával133 és a – már egyszer „kapitalis-
ta módon” lebontott  – belső vámrendszer helyreállításával kívánt egalizálni. Ez 
azonban nem hozott  eredményt. A birodalom a versenyhelyzet miatt  politikája át-
alakítására kényszerült. 1788-ban az isztambuli kádi is elismerte az árkülönbséget 
a főváros és a vidéki piacok között , és javasolta a helyi felvásárlási ár megemelését, 
hogy ösztönözze a gabona fővárosba áramlását (ezt 1793-ban a birodalmi tanács 
is helybenhagyta). 1789-ben egy dekrétum pedig elismerte, hogy az alacsony fel-
vásárlási ár miatt  rosszabb is az isztambuli kenyér minősége, így hiába olcsóbb.134 
A kormányzat ezért engedélyezte a pékek céhének az import gabona és liszt (ille-
gálisan ekkor is létező) feldolgozását, ezzel párhuzamosan eltörölte a kvótarend-
szert, s minden tulajdonosnak engedélyezte a piacolást.

(2) Uralkodása első éveiben  III. Szelim 200 notabilitás vezetésével tanácskozást 
tartott  a birodalom ügyeiről, s ekkor született   Tatardjikzade Abdullah eff endi (?–
1797) memoranduma is, aki vázolta a vidéki helyzetet, a parasztság sanyargatását, 
menekülését a nyomott  árú felvásárlások miatt . Az ő javaslata nem az árfelszaba-
dítás (szerinte ez az elit profi tjának növekedését, tehát további erősödését eredmé-
nyezné), hanem az állami felvásárlók szigorúbb kontrollja, elrett entése volt, amellett  
hogy regionális árakat kell meghatározni (az egyiptomi gabona minősége például 
jobb volt és ezért drágább is). Csakhogy ennek ellenőrzését a csempészet megnehe-
zített e. (Éppen ezért volt súlyos veszteség a fekete-tengeri monopólium elvesztése, 

131   Érvényes ez folyami szállítmányozás esetén folyásiránnyal szemben is. A  Vác– Bécs szakasz jóval 
olcsóbb volt, mint a hasonló távolságot, de szárazföldi fuvarozást jelentő  Vác– Tokaj szakasz.

132    Ağır, S.: The Evolution of Grain Policy i. m. 
133   Az állam a kereskedőknek eladott  kereskedelmi jogosítványokkal is bevételeit növelte, de valódi 

célja a belföldi kereskedelem kontrollja volt  Isztambul ellátása érdekében.
134    Ağır, S.: The Evolution of Grain Policy i. m.
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hiszen ott  nem lehetett  csempészni.) Az árszabályozás eltörlése szerinte a kenyér 
árának megugrásához és a létalapjukat már korábban elvesztett , pauperizálódott  
isztambuli migránsok lázadásához vezethet (mint ahogy az 1800-as évek forrongá-
sai bizonyított ák is). Végül, mivel  Kodja Jusuf nagyvezír – több tárgyi tévedést is 
tartalmazó – memoranduma is őt támogatt a, öszvér megoldás született : a központi 
gabonahivatal felállításával nőtt  a központi kontroll, de továbbra is a helyi árakat 
alkalmazták a felvásárláskor. A kormányzat engedélyezte, hogy gabonatulajdono-
sok felmenjenek  Isztambulba és tetszőleges árat kérjenek gabonájukért, abban a re-
ményben, hogy ha minél többen teszik ezt, az valamennyire mégis lenyomja a hiány 
miatt  elszabaduló gabonaárat, miközben biztosítja az ellátáshoz szükséges mennyi-
séget (nyilván ezt egy kisparaszt nem tudta megtenni, tehát a termelők zöme csak 
közvetve részesedett  az áremelkedésből). Egyedül  Mehmet Şerif eff endi javasolta az 
árszabályozás és a központi ügynökökön keresztül történő felvásárlások teljes meg-
szüntetését, a piac teljes liberalizálását (miután a központi magtárakat feltöltik még 
utoljára olcsó gabonával). Szerinte a közvetítő réteg kiiktatása üdvös hatással lenne 
a mezőgazdaság fejlődésére – ezek pedig kifejezett en fi ziokrata, sőt, amennyiben a 
gazdasági növekedést a belső erőforrások (például kereskedelem) révén kívánják 
realizálni, kifejezett en merkantilista gondolatok voltak. Csakhogy a korábbi sziszté-
ma fennmaradt, ami megint arra utal, hogy az oszmán adminisztráció gyengesége 
miatt  képtelen volt a helyiek nélkül megbirkózni a feladatokkal. Ugyanakkor meg-
nőtt  az állami tartalékok szerepe: míg korábban csak 40 napra elegendő gabona állt a 
birodalom raktáraiban, 1800 körül már évi 30 ezer tonna tartalék volt  Isztambulban, 
a teljes szükséglet harmada (120 nap).

A Mehmet Şerif eff endi pártján álló  Ratib eff endi, 1791-ben a birodalom 
bécsi követe (később a központi gabonafelügyelet első vezetője) felfi gyelt arra, 
hogy  Ausztriában a felvásárló ügynökök hiányában nincs gabonafelhalmozás és 
így árspekuláció sem, hanem minden többletet piaci áron adnak el. Szerinte a 
piaci árak bevezetése nem lehetetlenítené el  Isztambul ellátásának biztosítását. 
Sőt nála tűnik fel az az abszolutista államokban is megjelenő érv, hogy a biroda-
lom alatt valóinak szabad gyarapodása (zenginlik) a birodalomnak is érdeke. (Az 
osztrák könyvtárosokat már az is meglepte, hogy ismeri  Voltaire,  Rousseau és 
 Montesquieu műveit.) 1803-ban, egy szultánnak írott  beadványban  Behidj eff en-
di a kereskedelmi mérleg egyensúlyban tartása érdekében a hazai iparfejlesztés 
protekcionista módon történő fejlesztését szorgalmazta. Behidj  Nagy Péter cárra 
hivatkozik: ha a „civilizálatlan vadállat” oroszok képesek voltak a külföldi mes-
terek tanításait átvenni, akkor arra a muszlimok még inkább képesek. Tíz évvel 
korábban  Mustafa Raşih eff endi is ezt a véleményt osztott a – ami arra is rávilá-
gít, hogy kitől tartott ak leginkább a birodalom lakói –, és hogy az orosz moderni-
zációs erőfeszítések mekkora előrelépést jelentett ek az  Oszmán Birodalom álla-
potához képest. (1700 körül még egyforma volt az egy főre jutó központi bevétel 
Pamuk szerint!)   Mahmud Reif eff endi 1798-ban franciára fordított  művében azt 
hangsúlyozza, hogy a kényszerárak (miri) eltörlése kedvező hatással lenne a me-
zőgazdasági termelésre, mely ugyancsak fi ziokrata gondolkodást tükröz.

*
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A kedvező külső hatások miatt   Kasaba szerint a 18. századi  Thesszália és  Ma-
cedónia gabonatermelésének 40%-át exportálták,135 de zömmel feketekeres-
kedelem révén, ami a központi költségvetés számára kedvezőtlen volt. (Ez némi-
leg nagyobb, mint amit  Macedónia kapcsán elméletben és gyakorlati példákkal 
alátámasztva számított unk – 25–35% [lásd I. kötet I. 3. fejezet] –, vagy az a 10%, 
amit a 20. század elején  Akarli statisztikája ad a hanyatló térségre, vagy Poyet 
1859-es gyűjtése alapján a  Közép-Bulgáriára számolható érték, mely az állatál-
lomány fogyasztása nélkül ad gabonából 33% felesleget.) Míg 1840-ben  Bulgária 
és  Rumélia gabonaexportja 276 ezer hl volt, 1848-ban már 1,5 millió hl136 a növe-
kedő nyugati árak hatására, annyi, mint  Isztambul éves szükséglete (annak elle-
nére, hogy 1846-ban a Porta éppen letiltja több terület, így  Kis-Ázsia,  Rumélia és 
 Szaloniki gabonaexportját is, mivel az már a belföldi ellátás biztonságát veszé-
lyeztett e).137 E felesleg elhelyezéséből gazdagodtak meg a görögök (a következő 
konjunkturális ciklus pedig a bolgárok meggazdagodását hozta 1840-től),138 akik 
a napóleoni háborúk idején a  Mediterráneumból és  Levantéból kiszoruló fran-
ciák helyébe léptek a kereskedelemben.  Franciaország importjának 86%-a a Le-
vantéról származott  1786–1789 között , már a forradalom előtt  is, nem volt tehát 
véletlen Napóleon érdeklődése a térség iránt. Az import 70%-a pedig gyapot 
volt, tehát nem kizárólag az uralkodó osztály passzióit kielégítő luxuscikk, ha-
nem az ipari forradalom nélkülözhetetlen alapanyaga. (A  Mediterráneumban a 
napóleoni háborúk a geopolitikai szempontok mellett  a piac újrafelosztása miatt  
folytak.) A francia gabonaimport szintén jelentős volt, különösen éhínség esetén 
(1709).139 Azonban éppen az egyiptomi események miatt  a birodalom maga is a 

135    Vakalopoulosz is hasonló értéket ad meg.   Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia 1354–1833. 
Thesszaloniki, Institute for Balkan Studies, 1973. 468. A szerb sertéstenyésztés felfutása is e perió-
dusnak köszönhető, illetve annak, hogy  Magyarországon a gabonatermelés nyert teret az állatt ar-
tás rovására a 18. század végén a háborúk,  Nyugat-Európa nagyobb igénye, valamint a belföldi 
népességnövekedés miatt  (Magyarország lakossága 4 millióról 8 millióra nőtt  1715–1785 között ). 
1777–1786 között  Magyarországra 1,3 millió frank értékű sertést hoztak be főként Szerbiából, ez 
1800-ra 3 millió frank értékre nőtt . Az 1741-ben 3 millió forint értékű,  Ausztriába érkező oszmán 
import az 1780-as évekre 9 millióra nőtt . Ennek egy része ment tovább  Poroszországba és  Szász-
országba, mert a francia blokád és az angol ellenblokád idején az oszmán áru  Ausztrián keresztül 
áramlott  a kontinensre, ami mind az angolok, mind a franciák számára fontossá tett e  Közép-Euró-
pa szövetségének megnyerését-megtartását.

136    Ubicini adata. Lásd még: Bulgarie et Roumelie. Annales du commerce extérieur. Paris, 1850. 9–10.
137   A kereskedelmi fl ott a fejlesztése ugyanakkor nem olcsó: egy hajó (bolgár eredetű) faanyaga 300 

tonnát tett  ki, ez 520 dukátba került (mintegy 26 ezer piaszter).  Neigebaur, J. F.: Beschreibung der 
Moldau und Walachei. Urban Kern, Breslau, 1854. 275.

138   A gazdasági hatalom megszerzése mindkét esetben egy generációval később a politikai függet-
lenséget is meghozta.

139   Bár a gabonaexport alapvetően tiltott  volt, de például 1709–1710-ben, 1717-ben, 1723-ban a fran-
ciák szultáni engedéllyel legálisan is tudtak gabonát szállítani. Ez főként akkor volt lehetséges, ha 
 Nyugat-Európában gabonahiány állt be: 1701–1715 között   Konstantinápoly,  Enosz,  Kavala és  Sza-
loniki kikötőjéből 865 hajó 100 ezer tonna gabonát szállított  szövetségesének a spanyol örökösödé-
si háború miatt .  Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce de la Turquie et de la Bulgarie. 
Vol. III. Rapports consulaires française. Documents offi  cielles et autres document. Svischtov, 1950. 
 Paszkaleva, V.: Za targovszkite vrazki mezsdu Francija i balgarszkite zemi ot nacsaloto na XIX. vek 
do oszvobozsdenieto. Isztoricseszki Pregled, 1960/5. 58.
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ruméliai provinciákból kívánta fedezni gabonaszükségletét, melyért a nyugati 
piac többet fi zetett  volna. 

Az illegális gabonaexport mellett  természetesen a legális kereskedelem is 
fejlődött : a kukorica elterjedése a birodalomban egyenesen a nyugati igényeknek 
köszönhető, s a dohány, szőlő, élő állat iránti nyugati kereslet is nőtt . A gyapott er-
melés és -export is az állam jóváhagyásával történt.  Macedónia és  Nyugat-Ana-
tólia gyapott ermelése 1720–1800 között  megháromszorozódott . Ennek nagy része 
exportra került kétszer akkora egységáron, mint a gabonáé volt  Szalonikiben. Az 
oszmán gyapot iránt megnövekedett  nyugati érdeklődés oka az amerikai függet-
lenségi háború és a francia forradalom kínálatot korlátozó hatása volt,140 de később 
az indiai termékek olcsó hazai utánzatokkal való kiváltásának igénye miatt  állan-
dósult (noha a világkereskedelemben az oszmán gyapot alapvetően másodlagos 
volt). A kereskedelmi egyenleg alakításában fontos szerepet kaptak a luxuscikkek 
is, melyek korábban még importcikkeknek számított ak, így akkor még a pénz-
kiáramlást erősített ék: míg 1848-ban még csak 8 millió font súlyt tett  ki a kavalai 
körzet dohánytermesztése, s 6,5 milliót ebből belföldön használtak fel, addig 1858-
ban 21 millióra nőtt , s ennek fele már exportra került.141 

A pozitívumok mellett  azonban negatív hatások is érték a birodalmat:  Fran-
ciaország 1792-ben ugyan 30 millió frank értékű árut és tőkét hozott  be a biro-
dalomba, de a francia behozatal 1830–1840 között  az angol előretörés hatására a 
felére esett  – a francia befolyással együtt .142 Ez azért volt probléma, mert a biroda-
lomnak a franciákkal szemben ugyan ekkor 5 millió frankos szuffi  citje volt, de a 
britekkel szemben nem. Az angolok tudatosan ügyeltek arra, hogy kereskedelmi 
forgalmuk ne legyen defi cites partnereikkel szemben.143 S bár a birodalom számá-
ra stratégiai kérdés volt, hogy a hadsereg felszerelése hazai termékeken alapuljon 
(másfelől ez ellen hatott  a rossz minőség), így már a francia textilipari termékek 
behozatala  miatt  is versengés alakult ki a 18. században,144 majd a szabadkeres-
kedelem érájában az angol pamutcikkek a francia forradalom után meghódítot-
ták a birodalmat.145 (Hogy miért egyeztek bele a törökök a szabadkereskedelmi 
megállapodás aláírásába, arról még lesz szó.) A kereskedelempolitika fejletlensé-
gére utalt az exportszerkezetben a feldolgozatlan, alacsony hozzáadott  értékkel 

140    Kasaba, R.: The Ott oman Empire and the World Economy i. m. 20.
141    Farley, J. L.: The Resources of Turkey Considered with Especial Reference to the Profi table Invest-

ment of Capital Table in the Ott oman Empire. With Statistics of the Trade and Commerce of the 
Principal Commercial Towns. Longman–Green,  London, 1862. 42.

142    Juchereau de Saint-Denys, A.: Histoire de l’Empire Ott oman i. m. 418–420. A francia befolyás gyen-
geségét mutatja a 20. század elején egy speciális mérőszám: a közel milliós lakosságú  Isztambulban 
csak hétezren tanultak franciául, míg a kisebb  Bejrútban 22 ezren.  Fesch, P.: Constantinople aux 
dernier jours d’Abdul Hamid. Paris, 1907.

143   Hogy kiegyenlítsék az 1846-os éhínség miatt i magas gabonaimportot, 1848-ban 1200 bálával több 
szövetet hoztak be  Szalonikibe és 600 ezer frank értékben vasat is exportáltak, amit korábban alig 
tett ek. Macédoine. Annales du commerce extérieur. Paris, 1850. 10–12. 

144   Mint előzőleg már írtuk, a franciák képtelenek voltak fedezni a birodalom textilipari termékek 
iránti igényeit, ugyanakkor igyekeztek megakadályozni a hazai ipar fejlődését (így a birodalom a 
lehető legrosszabb helyzetbe került). 

145     Ungewitt er, F. H.: Die Türkei in Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit, oder ausführliche geo-
graphisch-etnographisch-, statistisch-historische Darstellung der Türkischen Reiches… Palm und 
Enke, Erlangen, 1854. 62.
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rendelkező termékek dominanciája.146 A luxuscikkek exportja pedig nem minden 
partnerrel szemben egyenlített e ki a hiányt. (A franciákkal szemben ez felelt a po-
zitív mérlegért, a franciák viszont a luxuscikkek nyugat-európai irányú közvetítő 
kereskedelme révén egyenlített ék ki a birodalommal szemben fennálló vesztesé-
ges mérlegüket.)

A költségvetés egyensúlyát elősegíthett ék volna a hűbéres államok is. Vazal-
lusaival szemben azonban a Porta belkereskedelme gyakran defi cites volt (I. 14. 
táblázat), s ezen csak az  Egyiptom által fi zetett  tribútum tudott  enyhíteni (a töb-
bi hűbéres által fi zetett  összeg elenyésző volt a kereskedelmi defi cithez mérten 
– I. 15. táblázat).147 A perifériák külkereskedelmi mérlege pedig a külhatalmakkal 
szemben volt defi cites. 

A továbbra is fennálló fi skális problémák miatt  a belső kölcsönöket felváltó de-
valvációs politika olcsóvá is tett e az oszmán állami és magánexportot, de sajnos az 
ezüst megtartása az állam szükségleteinek fedezésére nem sikerült. A nyugati 
világgazdasági rendszerbe agrárexportőrként való integráció a ruralizálódást, periferizá-
lódást,148 hosszú távon pedig a nyugati irányú kereskedelmi mérleg romlását jelentett e 

146    Juchereau de Saint-Denys, A.: Histoire de l’Empire Ott oman i. m. 418–420. Írtuk: a franciáknak ex-
portált 1,2 frank/kg egységáron eladott  5,7 millió frank értékű gyapot 27 frank/kg egységárú szö-
vetként (6,4 millió frank) érkezett  vissza.

147   Sajnos  Ubicini két statisztikájában, bár csaknem egy időben készült (1853/1856), nemcsak az 
adatok értéke változott , hanem a kereskedelmi irányok is felcserélődtek (és így a többlet iránya 
is).  Heuschling az egyiket vett e át,  Ungewitt er a másikat. Mindkett en beillesztett ék a külkeres-
kedelmi adatsorukba, s emiatt  egyiküknél a periféria kereskedelme a birodalommal szemben 
szuffi  cites, a másiknál defi cites.  Ubicini, A.: Lett ers on Turkey.  London, 1856. 400.  Ubicini, A.: 
 La Turquie ac tuelle. Hachett e, Paris, 1855. xxv.   Ungewitt er, F. H.: Die Türkei in Gegenwart i. m. 
314. A Mihov által idézett  osztrák Konsularberichték azonban a periféria szuffi  cites voltát tá-
masztják alá ( Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens. Offi  zielle Dokumente und 
Konsularberichte II. Österreichische Konsularberichte. Band 1. Sofi a, Knipegraph, 1943. Band 2. 
 Szófi a, 1953).

148   Ilyen szempontból az 1858-as oszmán agrárreform sem előremutató-megelőző modernizációs lé-
pés, hanem a piaci szükségletekhez való utólagos alkalmazkodás és integrálódás a világkereske-
delmi rendszerbe ( Wallerstein és  Kasaba szerint).  Wallerstein, I.– Decdeli, H.– Kasaba, R.: The Incor-
poration of the Ott oman Empire into the World Economy. In: The Ott oman Empire and the World 

I. 14. táblázat. 

A periféria kereskedelme a központt al (millió frank), 1850 és 1852

Térség
Oszmán import 

(1850)
Oszmán export

(1850)
Oszmán import 

(1852)
Oszmán export

(1852)

 Havasalföld   8,3   2,7   8,70   5,8

 Moldva   5,0   2,0   4,30   2,9

 Szerbia   5,3   3,6   1,25   0,5

 Egyiptom 15,0   8,0 21,00 18,0

Összesen 33,6 16,4 35,90 26,1

 Ubicini, A.: La Turquie actuelle. Paris, 1855. xxv. és   Ungewitt er, F. H.: Die Türkei in Gegenwart, Zukunft und 

Vergangenheit, oder ausführliche geographisch-etnographisch-, statistisch-historische Darstellung der Türkischen 

Reiches… Erlangen, Palm und Enke, 1854. 314.
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(ennek részletes elemzését lásd a II. 1. 6. fejezetben). A birodalom ráadásul elveszí-
tett e az ellenőrzést a keleti selyem kizárólagos tranzitkereskedelme felett  a britek 
és hollandok indiai megjelenésével. Ez azt jelentett e, hogy a keleti irányban nega-
tív kereskedelmi mérleg miatt  fennálló ezüstkiáramlást többé nem ellensúlyozta a 
nyugati irányú kereskedelem haszna. Az ezüstkiáramlás infl ációgerjesztő hatással bírt 
(mint  Kínában – lásd I. kötet 44. o.), mely rossz hatással volt a költségvetési politi-
kára és a kincstár helyzetére.

A kereskedelemben bekövetkező változások számos járulékos változást in-
dukáltak a társadalom- és gazdaságszerkezetben. Ezek egy része a belső reformok 
következményeképpen is megjelent volna, de fennmaradásukat a kedvező külső 
körülmények biztosított ák. A szolgálati javadalombirtok transzformálódása is e 
folyamat következménye, mely a gabonaexport, illetve a kereskedelem felett i el-
lenőrzés megszerzéséhez, a mezőgazdasági üzemforma átalakulásához, a csiftlik- 
nagybirtok149 terjedéséhez és a balkáni parasztság európai jobbágysághoz hasonló 
kizsákmányolásához vezetett . Mivel az ajánok vállalták a termelés reorganizálá-
sát, hogy a kincstári adót beszedhessék, ami mind a Porta, mind maguk számára 
fontos volt, a kormányzat gyakran speciális engedélyeket adott  ki, hogy a parasz-
tot akár a föld elhagyása után 40 évvel is visszahelyezzék a földre (ezzel párhuza-
mosan 1732-től megtiltott ák  Isztambulban történő letelepedésüket).  Szeresz tér-
ségében egy aján 5000 fegyveres őrrel is rendelkezett , hogy parasztjai biztonságát 
őrizze és szökésüket megakadályozza. Az adóbérlőnek jogot szerzett  a föld egy 
részének robotmunkával való saját hasznú művelésére.150 Egy boszniai aján meg-
verett e bérlőit, mert azok vonakodtak az új terményre, a kukoricára átt érni. Ez 
azt jelenti, hogy az ajánok hatásköre kiterjedt a vetett  kultúrák engedélye zésére 
(a  Közel-Keleten lazmaa néven ismert gyakorlat  Ruméliában korábban egyáltalán 
nem volt általános), ami azt jelentett e, hogy lehetőségük nyílt a (kül)piaci viszo-
nyokhoz való alkalmazkodásra. 

Economy i. m. 96. Azt pedig már én teszem hozzá, hogy a követő modell alkalmazása a proaktív 
megoldásokkal szemben per defi nitionem mindig a periféria sajátossága – az ugyanis alkalmazko-
dik, míg a centrum diktál.

149   Ezen nem feltétlenül nagyparcellás latifundiumokat, allodiális birtokokat kell érteni, mint 
 Dél-Amerikában, hanem kisparaszti telkeket részesbérlőkké vagy bérmunkásokká degradálódott  
munkaerővel (a birtokos saját kezelésű allodiális földjeinek kiterjedése viszonylag kicsi volt).

150   Ugyanígy a gabonát begyűjtő mubayadji is jogosult volt a begyűjtött  gabona egy részére.

I. 15. táblázat. 

A vazallus tartományok által fi zetett  tribútum
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 275 000  397 000   675 000  18 000   9 000  18 000   45 000   94 000

Frank 6 800 000 9 600 000 16 200 000 432 000 216 000 432 000 1 080 000 2 256 000
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A csiftlikképzés átmeneti állapotát ragadja meg a következő két érdekes adat. 
Haim  Gerber beszámol arról, hogy 1816-ban  Saruhan ( Nyugat-Anatólia) egykori 
kormányzójának 176 hektáros csiftlikjét 41 részesbérlő művelte – egy főre 4 ha 
megművelése jutott . Mivel ez a megélhetéshez még egy feles rendszer esetén is 
kevés lenne, feltételezhető, hogy a részesbérlők nem földnélküli argatok (zsellér–
bérmunkások) voltak, hanem rendelkeztek saját földdel, de feltételezhetően már 
nem elegendővel (1 raiyet çift, azaz 10 ha alatt ). Ebből a paraszti telek diff eren-
ciálódásának előrehaladott ságára is következtethetünk (lásd I. 2. 1. fejezet). A 19. 
század közepének macedón parasztjai ennél sokkal kiszolgáltatott abbak voltak, 
nekik már nem volt saját földjük, megélhetésük a nagybirtokon alapult. 

 Irakban 1845-ben, ha a falusi az adót közvetlenül a kormányzatnak fi zett e be, 
az adóbérlő a termés negyedét akkor is elvett e (!), ha viszont az adóbérlő fi zett e ki 
az adót, akkor a termés harmadát sajátított a ki. Itt  tehát az adóbérlő tulajdonossá 
válásának, a kett ős adóztatás, a csiftlikképzés (lásd goszpodarlik, I. kötet) folyama-
tát ragadhatjuk meg egy köztes állapotában. Az adóbérlő ki tudta kényszeríteni a 
parasztból saját maga számára az államnak járó részen felüli többletet. A paraszt 
részesbérlővé (muraba) süllyedt, azaz nem volt több, mint a macedóniai csiftliken 
vagy goszpodarlikon dolgozó társa.

A parasztságnak nem is annyira a jogi forma megváltozása, hanem a terhek 
súlyosbodása okozott  gondot. Megnőtt ek az adók: a földadót és az állatok után 
járó adót továbbra is fi zett ék az adóbérlőnek, a rendkívüli (hadi)adót, a megemelt 
és immár rendszeresen szedett  avarizt a kormányzatnak, a helyi tiszt viselők pedig 
szintén kötelezett séget rótt ak ki rájuk. Láthatt uk korábban, hogy a jövedelem el-
szivárgását a központ magasabb adókkal próbálta kompenzálni: bolgár analógiák 
alapján a jövedelem negyedét-harmadát is elvihett ék a különböző adók.151 Noha 
a földadó csak 12–18% között  ingadozott ,152 de számos más teher is sújtott a a la-
kosságot, aminek éppen a gazdaság- és államszervezet átszervezése, a kett őzött  
struktúrák perzisztenciája volt az oka. A paraszti terme lők sokszor eladósodott  
részesbérlőkké vagy napszámosokká süllyedtek, akiken a helyi közigazgatás segí-
teni nem tudott  és az összefonódások miatt  nem is akart, a helyi hierarchia lépcső-
fokait kikerülni és a központi kormányzathoz fordulni segítségért pedig írástudás 
nélkül nem lehetett .153

* 

Kérdés, hogy miért szorultak ki a muszlimok a kereskedelemből a 18. század végé-
től. Miért a keresztények válnak az iparosítás élharcosaivá? (A két kérdés implikál 
egy harmadikat is: miért nem alakultak ki kapitalista termelési formák a biroda-

151    Berov, Lj.: Ikonomicseszkoto razvitie na Balgarija prez vekovete. Profi zdat,  Szófi a, 1974. 55. Az isz-
pencse 25, a dzsizje 40–50, az avariz újabb 25 akcse volt a 16. században, miközben egy háztartás 
éves bevétele 500 akcse (ekkor kb. 400 gramm ezüst) volt. Ez a tizeddel együtt  legkevesebb 150 
akcse (120 g ezüst), 30%-os volt az adó. Ugyanennyit számoltunk a 18. század végére is.

152    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 681.
153   A csiftlik mindazonáltal nem vált kizárólagossá a birodalomban. A birtokosok ugyanis sokszor 

nem voltak tőkeerősek, és az adóbérlőktől vagy hitelezőktől függtek maguk is. A parasztság elide-
genedése miatt  nem számíthatt ak a helyi társadalom segítségére a 19. században az államhatalom 
megerősödése idején.  Kasaba, R.: The Ott oman Empire and the World Economy i. m. 26–27.
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lomban?) Az iszlámban nem volt kasztrendszer, mint  Indiában, sem papi hatalom, 
sem örökletes nemesség.154 Tehát elméletben egy igen mobilis társadalom képét 
mutatt a. Mégsem alakult ki polgári társadalom. A tradicionális válasz általában 
az, hogy a (1) muszlimnak katonáskodási kötelezett sége van (ez a 19. században is 
kevesebb szabadidőt jelentett  számára); (2) a föld volt az alapja a muszlim elit tár-
sadalmi pozíciójának (az állami bevételeknek is a 19. században), tehát a keresz-
tények csak olyan szektorokban dúsulnak fel, mely nem tart számot a muszlimok 
érdeklődésére, vagy esetleg maga a vallás tiltja (bankszektor); (3) a külföldi keres-
kedők a keresztényeket preferálják üzlett ársként, közvetítőként (muszlim oldalról 
a hitetlennek adott  szó nem kötelez, illetve a muszlim bíróságok pártatlanságában 
kételkednek). A legújabb szakirodalomban feltűnő negyedik – és  Kuran és  Artunç 
által is eltérő okokból, de döntőnek tartott  – tényező, az oszmán jogi pluralizmus 
szintén a keresztényeknek volt előnyös (az erről folytatott  vitát lásd később), ha 
másért nem, azért, mert évszázadok alatt  rugalmas, nagyobb alkalmazkodóképes-
séggel bíró csoportt á váltak. 

A 18. század végén a muszlimok a kereskedelemben még egyáltalán nem 
voltak hátrányban a keresztényekkel szemben. 1779–1781 között  az isztambuli 
muszlimok részesedése a szállított  áruból elérte a 65%-ot, míg a főváros lakos-
ságának csak 58%-át tett ék ki. (Igaz, az európaiakkal való kereskedelemben így 
is elenyésző számban voltak jelen, márpedig később ez a desztináció nyert teret 
dinamikusan.) Ezzel szemben 50 évvel később, 1848-ban  Bejrútban a lakosság 
45%-a volt keresztény, a kereskedőknek viszont 90%-a. 1826-ban még hat keres-
kedő volt muszlim a 44-ből, 1848-ban már csak három.  Alexandriában 1837-ben 
a 72 kereskedőházból csak kett ő volt muszlim, 27 helyi kisebbség, a többi keresz-
tény. 1884-ben Trabzonban ( Trebizond/Trapezunt) három kereskedő volt török, 
egy svájci, 29 pedig görög vagy örmény. A cégek közül három perzsa, egy svájci 
és 10 görög vagy örmény volt, azaz a kereskedők 16%-a volt muszlim, míg a 
város lakosságának csak 40%-a volt keresztény.  Isztambulban a muszlimok csak 
a kereskedők 4%-át, a kiskereskedők 25%-át tett ék ki az első világháború idején. 
1912-ben a birodalom 18 ezer kereskedőjének csak 15%-a volt muszlim, 43% gö-
rög, 23% örmény, miközben a birodalom lakosságának 80%-át muszlimok tett ék 
ki.155 A muszlimok elsősorban a muszlim többségű területeken tartott ák meg kereskedelmi 
dominanciájukat.

 Vakalopoulosz szerint a kereskedelemben a milletek között i rivalizálás  Ru-
méliában a  Fekete-tenger megnyitásától kezdve erősödött  fel. Kérdéses azonban, 
hogy ezt képes volt-e befolyásolni az oszmán kormányzat, illetve volt-e egyáltalán 
olyan törekvése, hogy a milletek között i verseny befolyásolásával tartsa fenn a 
számára kedvezőtlenné váló erőviszonyokat,156 vagy pedig a piacfelosztás direkt 
állami beavatkozás nélkül működött , milletszintű diszkriminációtól mentesen 

154     Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East i. m. 158–160.
155    Kuran, T.: The Long Divergence. How Islamic Law Held Back the Middle East. Princeton Univer-

sity Press, Oxford–Princeton, 2011. 190–193.
156   Muszlim–keresztény relációban az etnikai kérdésnek később lett  nagy szerepe, amikor a biroda-

lom keresztényei monopolizálták a jól fi zető szakmákat, a pénzpiacokat, az ipart és a kereske-
delmet. 1896-ban  Samsunban a görögök a 214 kereskedelmi és ipari üzletből 156-ot domináltak. 
Az orvosok 52%-a görög volt, 17%-a örmény, török csak 10%.   Issawi, Ch.: Introduction i. m. 1–17.
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(amely persze nem zárja ki egyéb fékek alkalmazását). Jövedelemszerzés céljából 
ugyanis egy időben kifejezett en sok beratot (kereskedést engedélyező okiratot) ad-
tak ki keresztényeknek maguk az oszmán hatóságok (is), s noha viszonylag hamar 
rádöbbentek ennek politikai hátrányaira, gazdasági következményei – a muszli-
mok kiszorulása a kereskedelemből és iparból – csak a 19. században váltak nyil-
vánvalóvá.157

Nemcsak arról van azonban szó, hogy a kereskedelembe bekapcsolódó ke-
resztények száma nőtt  meg – tolmácsként korábban is részt vett ek nagy számban –, 
hanem az általuk kezelt árukészlet értéke, részesedése is nőtt . Ennek egyik oka 
pedig az, hogy a kereskedelemhez nélkülözhetetlen hiteleket biztosító bankárok 
nagy része is keresztény volt (az iszlám gyakorlatától távol állt a bankrendszer). 
A 19. század közepén  İzmir bankárainak 60%-a volt keresztény, miközben a város 
lakosságának legfeljebb 40%-át tett ék ki.  Bejrútban az összes bank keresztény volt. 
 Burszában a 41 kallómalomból 31 keresztény tulajdonban volt, miközben a város-
ban a lakosok 80%-a volt muszlim. Így, míg a városi törökök főként ingatlanaikból 
éltek (földjövedelemből vagy ingatlanok bérleti díjából), addig a dönme,158 a görög 
és a zsidó családok kereskedelemből és iparűzésből teremtett ék elő jövedelmüket 
(ezáltal egy nem muszlim réteg ékelődött  a termelő és a nemzetközi piac közé). 
A janicsárok ruházatának előállításának kizárólagos jogát a 19. századig megtartó 
zsidók159 például korábbi tevékenységük eredményeként 12 kurus/oka fi x áron 
vett ék át a gyapjút a termelőktől, miközben a szabad piacon az 30 piasztert is meg-
ért.160 Ennek ellenére az európai termékek megjelenésével így sem bírták felvenni 
a versenyt, noha a Porta megkísérelte az import mennyiségét lecsökkenteni helyi 
kallómalmok létesítésével a 18. században. Az exportra berendezkedő zsidók gaz-
dasági ellenfelei éppen a birodalomban élő görög importkereskedők voltak ( Szer-
bia kapcsán szintén írunk még a kétféle kereskedelmi tőke ellentétéről), akik a 
francia ’Londrin’ és a német ’Leipzig’ típusú olcsóbb textileket behozták  Macedó-
niába 1785 után.161 Az importcikkeknek köszönhetően 1827-re a zsidók már nem 
alkalmaztak textilmunkásokat, 1875-re pedig  Szaloniki minden lakosa európai ru-
hát hordott . A külföldiekkel és a külföldi beratlikkal szemben a hazai kereskedőket 
a belső vámhatárok is érintett ék. A görögöknek már csak ezért is megérte orosz 
zászló alatt  hajózni. 

A muszlim társadalom az ipari vállalkozásokból például Hellászban is teljesen kima-
radt, az elit gazdasági vállalkozásai az agrártermelésre és a földekhez kapcsolódó adóbér-
lésre, közigazgatási funkciók betöltésére szorítkoztak. De az a társadalmi réteg, amely 
politikai hatalma mellé gazdaságit nem tud társítani, illetve gazdasági hatalma 

157   A 19. században a központi hatalom már tisztában volt azzal, hogy a kapitulációk léte milyen 
következményekkel járhat a birodalom gazdasági fejlődésére.  Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  -
cialdom. A Social History. Princeton University Press, Princeton, 1989. 115.

158   Sabbatáj Cvi „pszeudo-Messiás” kényszerűségből muszlim hitre tért zsidó követői, akik muszlim 
öltözetük mellett  megtartott ák a zsidó szokásokat, miközben jelentős gazdasági pozíciókra tett ek 
szert.

159    Göçek, F. M.: East Encounters West i. m. 122.
160     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 541.
161   Uo. A görög kereskedőknek 1850-re 55 cége volt  Manchesterben, 14  Londonban, 1870-re pedig 167 

 Manchesterben. Ez politikai érdekérvényesítő képességüket is javított a.   Issawi, Ch.: Introduction 
i. m. 1–17.
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a mindenkori központi kormányzat függvénye, pozícióit sem képes fenntartani 
hosszú távon, ha jelentkezik egy alternatív gazdasági jövedelemszerzési forma, 
melyet nem tud kontrollálni. A kereskedelem felett i ellenőrzés elvesztése162 és az ipari 
vállalkozások privát szférájának megerősödése a birodalmon belül a muszlim szupremácia 
elenyészéséhez vezetett  a gabonakonjunktúra végével (mely az állam és a társadalmi elit 
hatalmát addig fenntartott a).163

Láthatt uk, hogy az  Oszmán Birodalom még az államkapitalizmus szintjéig 
sem jutott  el a 18. században. Miért? Míg az állami szektorban a bürokrácia működ-
tetésének európai mintától elütő modellje okozott  jelentős központi bevételkiesést, 
addig a magángazdaság esetében többen a vallások (és így a társadalomszervezet) 
különbségeiben keresik azon hátt értényezőket, amelyek meghatározták a kiala-
kuló gazdasági struktúrákat, s amelyek a kapitalista termelési formák hiányáért 
felelősek a  Közel-Keleten. Tény, hogy 1000 körül az iszlám világ még  Európa előtt  
tartott  a fejlett ségben, míg 1750-ben  Londonban és  Amszterdamban a vásárlóerő 
már a birodalmi kétszerese volt.164 1820–1913 között  az egy főre jutó növekedés 
az  Oszmán Birodalomban 66%-os volt, de ez így is lemaradást jelentett  az euró-
pai átlaghoz képest.165 1950–1990 között  viszont háromszoros volt a növekedés a 
 Közel-Keleten,166 miközben számos utódállam megtartott a iszlám arculatát. Ez vi-
szont azt is jelenti, hogy önmagában az iszlám vallás nem lehet oka a lemaradás-
nak. Szintén feltűnő, hogy 1850–1908 között  45 külföldi és keresztény, s csupán 
öt muszlim korporáció (gazdasági társulás) jött  létre, viszont 1908–1920 között  30 
muszlim, 40 vegyes és csak 25 külföldi és keresztény – miközben a birodalom jel-
lege (az alkotmányt leszámítva) nem változott , sőt míg 1840-ben 45% volt a ke-
resztények aránya, 1914-ra ez 20%-ra csökkent, tehát homogenizáció játszódott  
le a területvesztések hatására. Miért hiányzott  korábban a korporatív jelleg (a tő-
kekoncentráció), s mitől vált általánossá a 20. században? Voltak-e az iszlámban 
olyan szervezetek, melyek a kapitalista termelési forma alternatíváit jelentett ék? 
Képesek voltak-e ezek a nyugati működési mechanizmusok adaptálására?

Ezt, az iszlám által létrehozott  jogi és gazdasági környezet versenyképességét 
járta körül Timur  Kuran, aki szerint az nem igaz, hogy a muszlimoktól ereden-
dően távol állt a kereskedelem,167 viszont a gazdasági versenyképességet korlátoz-
ta, hogy az iszlám vállalkozások nem voltak kooperatívak (a 18. század előtt  a gazdasági 
kapcsolatok 80%-a csak két főt érintett ),168 és rövid ideig működtek. Ennek oka az 

162   Értve ezalatt  a terjedő feketekereskedelmet, az adóbérlet miatt  kiesett  jövedelmeket, majd a pénz-
hiány és a decentralizáció veszélye miatt  a belső kölcsönök (vám- és adóbérletek) rendszerét fel-
váltó devalvációs politikát és a külföldi törekvéseket.

163    Dertilisz, J.: A politika autonómiája a 19. századi Görögországban. In: Politika csodaországban. 
Szerk.:  Fokasz, N. ÚMK, Bp., 2007. 57.

164    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 3.
165   1913-ban az iparosodott  országokban 3482 dollár volt az egy főre eső jövedelem 1990-es  USA-dol-

lárban kifejezve, míg az  Oszmán Birodalomban csak 979,  Egyiptomban pedig 508.
166    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 4.
167    Mohamed maga is kereskedő volt, és a Korán is bátorítja e tevékenységet. Az évi kétszázezer 

mekkai zarándok lehetővé tett e az árucsere jövedelmező megszervezését is. Kezdetben még az 
ulemák 75%-a is üzletelt valamivel, s a hanafi ta jogi iskola nem tiltott a a nem muszlimokkal való 
üzleti ügyeket sem.

168   6500 isztambuli kereskedelmi ügylet és 2500 jogi ügylet alapján.
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iszlám örökösödési törvényekben rejlett , mely tágan, nem lineárisan értelmezte a család 
fogalmát, beleértve az oldalági rokonságot is. Ez viszont korlátozta a tőkekoncent-
rációt is, így rontott a a versenyképességet. Az elhunyt leszármazott ai nem voltak 
automatikusan a gazdasági ügyekben is örökösei. Így mind a hosszú távú, mind a 
több partnert érintő partnerség kockázatos volt, hiszen minden új partner növelte 
a halálozás kockázatát, s az egyik fél halálával a partnerség meg is szűnt (s vele a 
követelések, tartozások is). Ha valakinek nagy összegű tőke állt rendelkezésére, 
akkor inkább számos bilaterális kapcsolatot létesített  (ezzel a veszteség kockázatát 
is csökkentett e), a társasági együtt működési formák ritkák voltak. Így míg a bü-
rokratikus és vallási-oktatási foglalkozások száma 1000 év alatt  folyamatosan bő-
vült, a kereskedelemmel kapcsolatos foglalkozások száma stagnált, és a három 
csoportból az utolsó helyre került vissza az elsőről.169 

A vakuf kialakulása például sokáig lehetetlenné és értelmetlenné tett e alter-
natív szociális (akár állami, akár civil) infrastruktúra üzemeltetését, így a városi 
önkormányzati funkciók egy részét is kisajátított a, ezért nem is volt jelentős városi 
önkormányzat a 19. századig. Max  Weber a városi autonómia hiányát tekinti a lemara-
dás egyik okának.170 (A 18. századi decentralizáció és létbizonytalanság során veszíti 
el a vakuf számos funkcióját és erősödnek meg a municipális önigazgatás keretei.) 
Kuran  szerint a jelenség leírása önmagában még nem magyarázza, hogy a vakuf 
miért nem versenyképes, ha a 17. században még képes volt ugyanazon szolgálta-
tásokat nyújtani  Kairó lakosságának, mint a városi önkormányzat a párizsiaknak. 
Álláspontja szerint a vakuf nem tett e lehetővé a bevételek gyors allokációját, így 
az iparosítás igényeinek sem felelt meg merevsége.171 

A proktekcionizmus is létezett , de sajátosan működött  a muszlim világban. 
Az iszlám törvények alapján a muszlim kereskedőkre ugyanazon vámtételek vo-
natkoztak bármilyen országban, még ellenséges kereskedő esetén is, mint a hazai 
muszlim alatt valókra. A keresztények viszont akkor is nagyobb vámtarifát fi zett ek, 
ha „ha zaiak” voltak. Ennek két következménye volt az oszmán gazdaság és nem-
zetfejlődés szempontjából. Egyrészt a muszlim középosztály sokáig inkább érezte ma-
gát muszlimnak, mint bármi egyébnek (töröknek, arabnak, perzsának), pedig másutt  
éppen a középosztály (lett  volna) a nacionalizmus bázisa. Másrészt a keresztények  
igyekeztek külföldi konzulátus (vagy a szultán) által kiállított  kiváltságlevelet (berat) 
vásárolni, mert a beratlik ugyanúgy csak 3%-os vámot fi zett ek, mint a muszlimok. A berat 
tehát ugyanarra volt alkalmas a birodalmi keresztények és zsidók számára, mint a 
kapitulációk az egyes országok esetében,172 s mentességet jelentett  az  Oszmán Biro-

169    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 65–69.
170   Például  Európában a Hanza-szövetség képes volt évszázadokon át jelentős politikai-gazdasági 

pozíciókra szert tenni,  Arábiában a Karimi-szövetség nem.
171    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 32–33.
172    1535-ben a franciákkal, 1580-ban az angolokkal, 1612-ben a holland kormánnyal, 1617-ben  Auszt-

riával, 1678-ban  Lengyelországgal, majd 1737-ben  Svédországgal kötött ek az oszmánok megálla-
podást (melyet minden új uralkodó megerősített  és bővített ). A kezdetben mindkét félnek előnyös, 
később egyoldalúvá váló megállapodások területenkívüliséget biztosított ak azon külföldi állam-
polgárok számára, akik a konzulátus joghatósága alá tartoztak. Ezt a kedvezményt a diplomáciai 
szolgálatban álló (de gazdasági ügyletekben is közreműködő) oszmán állampolgárságú tolmá-
csok is élvezték. 1700 körül a nyugati keresztény államok elérték, hogy mentesüljenek a szerződé-
sekben meghatározott  értéken felül gyakran – európai szemmel jogtalanul – kivetett  avariz (mint 
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dalom joghatósága alól.173 1882-re  Galata 237 ezer keresztény lakójából már 112 ezer 
esett  idegen joghatóság alá (azaz volt beratli), noha zömük helyi születésű volt.174 

Keleten ismeretlenek voltak a nagy, interregionális kereskedelemre szakosodott  ke-
reskedőcéhek, így a Nyugatt al nem versenyezhett ek hatékonyságban. A holland 
levantei társaságot 1581-ben 20 kereskedő alkotja, száz évvel később 200. Ilyen 
létszámbővülés és ilyen hosszú életű cég az iszlám világban ismeretlen.  Angliában 
a részvénytársaságok által generált nemzeti jövedelem 1600 körül 1% alatt  volt, 
1717-ben már 5% felett i. Ez a jelenség a vakufok esetében nem játszódott  le. Kuran 
 szerint alapvetően az volt a gond, hogy a muszlim társadalmat nem jellemezte a 
gazdasági innovativitás: pedig az invenciók és felfedezések száma csökkenti az 
újabbak költségeit, így a korán indulók hosszú távon előnyhöz jutnak. Így pél dául 
a vakuf számos funkciót betölthetett , akár kereskedelmit is: a karavánszerájok zö-
mét vakufb ól fi nanszírozták. Viszont sokszínű hasznosíthatósága mellett  merev 
intézmény volt: funkcióját és szabályzatát nem lehetett  megváltoztatni, működte-
tésénél mindig az alapító eredeti akaratát kellett  fi gyelembe venni. Több száz év 
után egy vakuf már gazdaságilag nem feltétlenül volt rentábilis (például megvál-
toztak a kereskedelmi utak), így ekkor elveszett  tőkének minősült.175 

A vakuf így az európai korporációk funkcióit nem tudta betölteni (de nem is 
ezért jött  létre: a vakuff á nyilvánított  kegyesrendi földeket a szultán sem kobozhatt a 
el; az alapító kinevezhett e magát felügyelőnek, megszabhatt a a maga fi zetését – te-
hát kijátszhatt a az iszlám örökösödési törvényeket is). Eleinte persze az európai kor-
poráció sem volt üzleti vállalkozás, de már a katolikus egyház is azzá vált az intéz-
ményi-kollektív tulajdon kialakításával. A vakuf ahli, a családi vakuf, mely egy-egy 
szűk közösség hasznát biztosító megélhetési stratégiává vált, végig alárendelt ma-
radt a közösségi funkciókat ellátó vakuf khayrival szemben (eredetileg is ez volt léte-
sítésének célja, de így haszonszerzésre is nehezebben használható). A vakufok zöme 
ingatlanként (föld) manus mortua volt, így gazdasági ügyletekbe alig bevonható, a 
tőkekoncentrációt nem segített e elő. A nem földalapú vakuf is terjedni kezdett  a 18. 
század előtt  (például a kereskedelemben érdekelt  Balkánon) a tradicionális vallási 
vezetők nagy ellenkezése ellenére. Éppen ezért ezek is kicsik maradtak, és nem vál-
lalkozóknak, hanem fogyasztóknak kölcsönöztek. (1909-ben az oszmán Agrárbank 
hitelkerete hatszorosa volt az összes pénz-vakufénak!) Pedig a pénz- vakufoknak 

rendkívüli adó) alól, majd hamarosan azt, hogy ugyanolyan vámtételek legyenek rájuk érvénye-
sek, mint a muszlim alatt valókra (3%). Ez különösen értékessé tett e a helyi keresztények számára 
a berat megszerzését. A kereskedők koncessziót kaptak a szárazföldi és vízi utak szintén korlátlan 
használatára. E privilégiumokat tovább bővített e a keresztény oszmanli lakosság felett  kivívott  
kultuszprotektorátus a 18–19. században, mely lehetőséget adott  a birodalom belviszonyaiba való 
beavatkozásra.  Berkes, N.: Türkiye İktisat Tarihi II. İstanbul, 1969. 304–308.

173    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 199. Csak  Aleppóban másfél ezer nem muszlim vett  részt 
kereskedelemben külföldi hatalom oltalmában. A beratlik szerepe a napóleoni háborúk idején nőtt  
meg, amikor sok ország kénytelen volt közvetítőkön keresztül lebonyolítani az árucserét a blokád 
miatt , miközben a kereslet éppenséggel nőtt .   Owen, R.: The Middle East i. m. 55.

174   120 ezer ember vált jogilag orosz és 200 ezer osztrák alatt valóvá a 19. századra. A külföldi keres-
kedők beolvadását maga az oszmán állam akadályozta meg, kimondva, hogy aki elvesz egy helyi 
nőt, adóztathatóvá válik a keresztény közösség/egyház által, miközben elveszti külföldi mivoltá-
ból származó privilégiumait, mint például a saját országa képviselői előtt  való bíráskodást. Így 
lehetett   Isztambul lakosságának is hetede külföldi.

175    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 110.
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megvolt a maguk előnye a többi típushoz képest: nem váltak funkciótlanná, s ki-
sebb kamatra nyújtott ak hitelt, mint a magánpénzváltók (8–10 vs. 12–20%). További 
problémát jelentett , hogy az iszlám jog szerint a vakuf nem jogi személy (perelni a 
felügyelőjét lehetett , az saját vagyonával felelt érte, ez pedig óvatosságra intett ),176 
nem is volt célja a profi tmaximalizálás. A gazdasági jogi személy mint fogalom hiá-
nya a kapitalista fejlődés kibontakozását hátráltatt a. Átruházni a vakuf felügyeleti 
jogát (vagy elcserélni egy másik vakufra) a kádik ellenállása miatt  nehéz volt, a 18. 
században négyévente egyszer sikerült átlagosan. A vakuf átalakítását kereskedel-
mi szervezetekké maguk a jogi ügylet engedélyezéséért felelős kádik sem támogat-
ták, hiszen ők az eredeti funkció fenntartásáért kapták díjazásukat.177 

A céhek sem válhatt ak a modern vállalkozások pilléreivé: ugyan túlélték az 
alapítót, de fi xált áraik és az erős állami beavatkozás miatt  (a legnagyobb piac-
ra termelő isztambuli pékek és hentesek vezetőit az állam nevezte ki, általában a 
szultáni hatalom iránt lojális katonaviselt aszkeri rétegbe tartozó személyek kö-
réből) nem tekinthetők piacgazdasági alapon szerveződő entitásoknak – az utób-
bi jelenség még az európai céhektől is megkülönböztett e őket. Ugyanakkor a céh 
mint gazdasági szervezet még tőkeszegény is volt, a tagok maguk tulajdonolták 
vagy bérelték eszközeiket. A legnagyobb céhes vagyon mindössze egy munkás 
nyolcévi munkájának értékével volt ekvivalens a 18. században!

Felmerülhet a kérdés, hogy az adóbérlet miért nem formálódott  privát vállal-
kozásokká, hiszen 1695–1812 között  a malikane léte számos olyan jelenséget indu-
kált (könyvvitel, csereszerződés, tőketöbblet) és olyan jogi környezetet teremtett , 
mely a modern vállalkozási formák sajátja. Az adóbérlet ráadásul nem is szokatlan 
jelenség, hiszen a franciák is éltek vele, s egy tőkés réteg felemelkedéséhez járult 
hozzá. De ott  csak 88 adóbérlő volt, míg a birodalomban a részesbérlőkkel együtt  
6–10 ezer fő. Ez azt is jelentett e, hogy kisebb volt a tőkekoncentráció. 1812-től pe-
dig a megerősödő állam konfi skálta az élethosszig tartó adóbérleteket, részben 
hogy a helyi elit hatalmát megtörje, részben bevételnövelési célokkal.178 

A családi vállalkozások tartósságát az iszlám nem lineáris örökösödési jog és 
a család tágan értelmezett  fogalma akadályozta.179 Erre a legeklatánsabb példa, 

176   Sőt a muszlim birodalmakban általában a használó személy felelősséget vállalt az eszközért: így 
például a szultáni futárok személyesen feleltek az általuk lovagolt lovak állapotáért, noha nem 
volt tulajdonukban.

177    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 119–129.
178   Uo. 135–136. Konfi skálás persze a francia forradalom idején is volt, de ott  a rokon visszavásá-

rolhatt a (akár egy emigráns nacionalizált földjét is), tehát az „üzletmenet” megszakítatlanságára 
volt esély – a birodalom viszont kifejezett en redisztributív gyakorlatot folytatott .  Papp I.: A francia 
nemesi társadalom a 18. században. L’Harmatt an, Bp., 2005. 337.

179   Az iszlám társadalomban a nő is örökölhetett  (igaz, feleannyit, mint a férfi ), s nem volt primo-
genitúra. (Ez azért volt szükségszerű, mert a Korán elismerte a többnejűséget, viszont ha a máso-
dik házasságból született  gyermek nem örökölhetett  volna, akkor az intézmény értelmetlen: senki 
nem adta volna lányát még egy gazdag kereskedőhöz sem második feleségként.) A primogenitúra 
hiánya arra vezethető vissza, hogy az iszlám eredendően nomád és kereskedő népek számára volt 
vonzó, akik sok mozgatható vagyonnal rendelkeztek, így a nyugati feudális társadalom gyakorla-
ta idegen maradt tőlük. Mivel azonban „feudális” rendszereket is asszimiláltak ( Bizánc,  Perzsia), 
a föld felosztása ellen a földesurak a parasztság esetében úgy védekeztek, hogy oszthatatlanná 
tett ék a telket (adóegység). Ez a zadruga kialakulását is segített e.  Kuran, T.: The Long Divergence 
i. m. 79–85.
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hogy az örmény keresztények által Iránban működtetett  vakufok viszont sikere-
sek voltak, mert nem az iszlám örökösödési törvények vonatkoztak a felügyelőkre 
(nem fragmentálódott  a vagyon), sőt a vakuf vállalkozásokká alakítása is előre-
haladott abb volt.

A gyenge tőkeakkumulációs képességen egy hitelbank is segíthetett  volna. A 
birodalomban ugyan volt hitelezés, de a 19. század végéig hitelbank nem műkö-
dött . Az 1855-ben  Egyiptomban külföldi tőkéből alakult bank egyben a francia 
jog bevezetését is implikálta azért, hogy ne iszlám jog alapján hozzanak gazda-
sági döntéseket. Ez sokak értelmezésében azt jelentett e, hogy az iszlám jogértel-
mezés nem kedvez a bankok létének (s meg is magyarázza, miért nem működtek 
korábban). Ilyen szempontból tehát a nyugati jogrend átvétele a nyugati típusú 
gazdasági fejlődés beindításához nélkülözhetetlen volt.180 A bankok hiánya a ter-
melőrétegek helyzetét is nehezített e, nem csak a kereskedőkét. Míg  Európában a 
mezőgazdasági hitel kamata 4% volt, a bankok nélküli oszmán területeken 20% 
felett i. A selyemszövők 18–24%-os kamatra kaptak pénzt  Isztambulban,  Szíriában 
és  Libanonban, míg  Lyonban a takácsok 5%-ra. 

Hitelezés létezett  a francia jogrend átvétele előtt  is. A muszlim kereskedő meg-
találta a kiutat a kamatt ilalom (eredetileg a Korán ennek egy speciális formáját, a 
ribát tiltott a csak, mely adósrabszolgasághoz vezethetett , a rendelkezés ezt kívánta 
elkerülni, nem a hitelezést) alól a kett ős adásvétel intézményében (mukhatara).181 E 
gyakorlat az adminisztratív költségeket is növelte (két szerződés kellett ), nem vélet-
len, hogy a hivatali elit támogatását is élvezte.  Kayseriben általános volt az évi 20%-
os kamat, a kereskedelmi centrumhoz közelebb levő  Burszában a 10%-os, melyet a 
hatóságok (!) közreműködésével bonyolított ak.182 A probléma tehát nem a hitel lega-
litásában rejlik Kuran  szerint, hanem abban, hogy a hitelezők zöme magánszemély volt, 
míg Európában már a 15. században intézményesült a bankrendszer. A tőke koncentráció-
jának és az üzleti vállalkozásoknak a hiánya a hitelező számára (is) drágává/kocká-
zatossá tett ék a hitelt, ezért míg  Angliában 3% volt az éves hitelkamat már 1739-ben 
(1694-ben még 14%), addig a birodalomban nem csökkent a kamatláb 12–20% alá.183

Ha létezett  a hitel jelensége, akkor hát miért honosodott  meg olyan későn a 
bankrendszer a muszlim világban? Kuran  szerint elsősorban a muszlim vállalko-
zások rövid élett artama és kis kiterjedtsége okozta a kapitalista gazdaság elemei-
nek megkésett ségét – sokáig nem is volt igény bankra, sőt az első bankok nem 
vállalkozási hitelbankok, hanem klasszikus agrárbankok voltak, melyek magán-
személyeknek, s nem korporatív vállalkozásoknak hiteleztek (ezzel továbbra sem 
segítve az iparosításhoz szükséges tőkekoncentráció elterjedését).

A hitelezés hiányosságain túl a plurális jogrend sem javított a a muszlimok 
versenyképességét. A keresztények fordulhatt ak ugyanis saját közösségük bírái és 

180   Uo. 143.
181   Ha valakinek hitelre volt szüksége, akkor eladott  valamit 100 egység pénzért a hitelezőnek, majd 

115 egység ellenében visszavásárolta. Így a hitelező 15%-os haszonhoz jutott , ami viszont 
 ’ex pressis verbis’ nem kamat volt, tehát a Korán tilalma sem vonatkozott  rá. Ennek speciális formája 
az istiglal volt, amikor a hitelért folyamodó a saját házát adta el, majd bérleti díjat fi zetett  utána a 
hitelezőnek, végül visszavásárolta a házát az eredeti áron.

182    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 148–149.
183   Uo. 157.
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a muszlim igazságszolgáltatás felé is. A beratt al rendelkezők184 viszont jogosultak 
voltak az európai jogrend szerinti eljárásra, hiszen a berat extraterritorialitást bizto-
sított  számukra. Mivel a birodalom lakosságának 1%-a volt csak írástudó, s szem-
ben a keresztény bíróságokkal, a muszlim bíróságok nem követelték meg az írásos 
bizonyítékot, a helyi muszlimok szemmel látható hátrányba kerültek minden ke-
reskedelmi vitában, ha európaiakkal léptek gazdasági kapcsolatba. Ezzel szemben 
az európaiak egy muszlim bíróságon kerültek volna hátrányba, hiszen a muszlim 
gyakorlat a szóbeli tanúskodást preferálta, ahol a keresztény szava mit sem ért egy 
muszlimmal szemben.185 Ráadásul a hamis tanúzást ritkán büntett ék, hiszen nehéz 
is volt bizonyítani, így aztán már Evlia (Evlija)  Cselebi is azt írta, hogy a bírák (még 
ha maguk tisztességesek is) jövedelmének kétharmada hamis ügyletekből szárma-
zik. Ezért érthető az európaiak ragaszkodása az írásos dokumentációhoz és a saját 
bíráskodási rendszerükhöz.186 Mivel keresztény bíróság elé viszont csak mindkét fél 
beleegyezése esetén állhatt ak a felek, ami ritka volt, így olyan tárgyalásra volt leg-
inkább lehetőség, melyen a keresztény állam képviselője jelen volt ( Isztambulban). 
Ez történt a 4000 akcse érték felett i ügyletek esetében: de míg a 18. században ez egy 
isztambuli munkás féléves bérével volt egyenlő, 1838-ban az infl áció miatt  már csak 
négynapi bérrel. Ezen ügyek 85%-át a külföldi keresztények nyerték már 1700 előtt  
is.187 Ezek után érthető, hogy miért nem állt a muszlimoknak érdekében az euró-
paiakkal közösen vállalkozásba kezdeni, illetve a helyi keresztények miért vásárol-
ták meg egy nagyhatalom protekcióját, hogy jogilag külföldinek számítsanak.

A keresztény–keresztény vitát lehetett  rendezni keresztény és muszlim bíróság 
előtt  is, a muszlim–muszlim vitát nem, a muszlim–külföldi vita esetében viszont 
nem volt lehetséges a tisztán muszlim bíráskodás.  Gradeva szerint az ortodox 
keresztény egyház a 18. században betölthetett  bírói szerepet gazdasági ügyek-
ben (is), éppúgy, mint a saria-bíróságok. 1655–1753 között   Szófi ában a 80 ilyen 
iratból 37 kötelezvény (váltó) volt, 43 pedig gazdasági szerződés, üzleti meg-
állapodás. Nem muszlim lakosok is megjelenhett ek a kádi előtt .  Isztambulban 
a keresztények között i perek a kádi elé vitt  esetek 20%-át tett ék ki, míg a város 
lakosainak harmada volt keresztény.  Krétán az esetek harmadában volt legalább 
egy keresztény érintett , miközben  Nicosia lakosságának felét adták.  Al-Quatt an 
álláspontja, miszerint keresztény önkormányzatiság, bíráskodás nem is volt, nem 
tartható: a muszlim bíróságok igénybevételének oka lehetett , hogy jogérvényesítő 
képessége erősebb volt, illetve hogy örökösödési ügyekben szélesebb kört érin-
tett  eljárása, így tehát ha egy keresztény rokon kimaradt az öröklésből a keresz-
tény jog szerint, iszlám bíróság előtt  még mindig volt esélye örökrészhez jutni.188

184   A kiváltságoltak számát a szultán nem tudta korlátozni, hiszen a berat kiadására a külföldi konzul 
is jogosult volt (egy időben a szultán is árusított  beratot a bevételek növelése céljából). Ezért hozott  
a birodalom szigorú letelepedési törvényeket (lásd feljebb).

185   Az a tétel cáfolható ugyan, hogy a muszlim bíróságok a muszlim vádlott at vagy vádlót preferálták 
volna a kereszténnyel szemben, az viszont nem, hogy a muszlim tanú többet ért, mint a keresz-
tény. A helyi keresztények még egymás között i vitáik rendezéséhez is több muszlim tanút idéztek 
a kádi elé, mint keresztényt, s a többi esetben is ugyanez volt a helyzet.

186    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 230–231.
187   Uo. 235.
188    Kuran, T.: The Long Divergence i. m. 179. és  Gradeva, R.: Orthodox Christians in the Kadi Courts: The 

Practice of the Sofi a Sheriat Court, Seventeenth Century. Islamic Law and Society, 4, 1997/1. 37–69.
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Az itt  felsoroltak következtében a gazdasági növekedés üteme a nyugati és 
közép-európai alatt  maradt (I. 16. táblázat). Azokban a térségekben, ahol a nyuga-
ti kereskedelmi forgalom fellendült, érezhetően javult a nem muszlim lakosság 
vagyoni helyzete az átlaghoz képest, mint például  Nyugat-Anatóliában,  Manisa 
környékén (vö. I. 15. ábra).

A nagyhatalmi védnökség és kliensrendszer gazdasági hatásait vizsgáló  Ar-
tunç szerint a beratrendszer valóban a muszlimok piaci pozícióit gyengített e, de 
másképp, mint Kuran vélte.189  Matematikai apparátussal alátámasztott  elmélete 
szerint ott , ahol párhuzamosan létezik többféle jogrend, s e viszony aszimmet-
rikus (nem kölcsönösen igénybe vehető), akkor hosszú távon akkor is veszély-
be kerül az egyenlő bánásmód (esélyegyenlőség), ha egyébként a korrupció és a 
preferencia nem merül fel, mert egyes csoportok egyszerűen kiszorulnak a jogi 
pluralizmus haszonélvezetéből. A beratrendszer a bíróságok váltogatásának lehe-
tővé tételével190 lehetőséget adott  az eljárás elnyújtására. A francia és a brit követ, 
 Vergennes és  Liston beszámolóira alapozva szerinte a beratlik nem a jobb jogszol-
gáltatásért fi zett ek, hanem azért, hogy javítsák pozícióikat egy esetleges vitában, 
elhúzva a rendezést, s így elkerüljék a kártérítés vagy adósságuk megfi zetését. 
A rendszer tehát kontraproduktív volt és a tisztességtelen piaci magatartást részesítet-
te előnyben.  Artunç beszámol egy Karaly nevezetű nem muszlim oszmán lakos-
ról, aki hol svéd, hol spanyol, hol francia beratt al rendelkezett , hol pedig oszmán 
alatt valónak vallott a magát, att ól függően, hogy melyik volt számára előnyösebb 
a bírósági tárgyalásokon. És ez nem volt egyedi jelenség. A 18. századi  Aleppó-
ban, amikor tönkrement egy brit–holland vegyes vállalkozás, a hiányt a tagokon 
egyenként kellett , külön-külön a brit és holland bíróságon bevasalni.191 A vitás 

189    Artunç, C.: The Price of Legal Institutions: The Protégé System in the Eighteenth Century Ott oman 
Empire. Working Paper. 2013. htt p://aalims.org/uploads/Cihan%20Artunc%20Berat.pdf.

190   Így például, noha 1850-ben az oszmánok azzal a céllal vezett ék be a francia kereskedelmi jogot, 
hogy az majd rendet tesz a jogi helyzet szövevényében, de mivel ez párhuzamosan létezett  az isz-
lám és egyéb európai jogrend mellett , ahelyett  hogy helyett esített e volna őket, nem eredményezte 
a helyzet egyszerűsödését, és a gazdasági fellendülés mértéke is elmaradt más társadalmakétól.

191    Artunç, C.: The Price of Legal Institutions i. m.

I. 16. táblázat.

Gazdasági növekedés az  Oszmán Birodalomban és a  Közel-Keleten a nyugati országok 

fejlődési üteméhez viszonyítva (GDP/fő, %), 1820–1950

Terület

GDP/fő  (1990-es 
ppp dollárban)

GDP/fő éves %-os növekedése

1820 1820–1870 1870–1913 1913–1950

 Török Birodalom   680* 0,5 0,7 3,4

 Közel-Kelet  611 0,4 0,7 4,2

 Európa és  USA 1246 1,1 1,5 3,3

* Az I. 2. táblázatban 800 dollár felett , míg  Kuran 900 (nem ppp) dollárra teszi, az európait pedig 3500-ra.

 Artunç, C.: The Price of Legal Institutions: The Protégé System in the Eighteenth Century Ott oman Empire. Working 

Paper. 2013. htt p://aalims.org/uploads/Cihan%20Artunc%20Berat.pdf.
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gazdasági ügyletek több mint 30–50%-a más bíróság előtt  fejeződött  be, mint ahol 
kezdődött  (I. 17. táblázat). 

 Artunç meglátása szerint téves az iszlám vallás gazdasági mentalitását, a vál-
lalatok kis méretét, a kegyes intézményeket (vakuf) és a vagyon felosztásán ala-
puló öröklési jogot (mely lehetetlenné tett e hosszú távú vállalkozások profi tábilis 
működtetését) felelőssé tenni a muszlimok kereskedelemből való kiszorulásáért, 
mint azt Kuran  állított a.192 (Erre rímel Metin  Kunt feltevése, miszerint  Ibn Khal-
dún 18. századig érvényesnek tekintett  érvei alapján a vezető tisztviselőknek és a 
szultánnak távol kellett  tartania magát a pénzszerző tevékenységtől, az államka-
pitalizmus kialakulása ezért is késett  a birodalomban.)193 Az eredeti tőkefelhalmo-
zást gátló iszlám öröklési törvényt meg lehetett  kerülni, s a kairói textilesek fel is 
találtak egy tröszt jellegű speciális vakuff ajtát, mely lehetővé tett e vállalkozások 
működtetését.194 

 Artunç szerint nem állja meg a helyét Kuran azon  vélekedése sem, hogy az 
európai jog és a keresztény kereskedők sikere a hatékonyabb cégformáknak, il-
letve az írott  szerződés szóbeli tanúskodással szembeni hatékonyságának és na-
gyobb megbízhatóságának eredménye. Ugyanis a keresztény cégek sem rendel-
keztek lényegesen több (két-három) üzleti partnerrel, mint a muszlim vagy vegyes 
vállalkozások (I. 18–I. 19. táblázat). Döntő különbség volt viszont, hogy az oszmán 
cégek tőkéje alig volt egy képzett  munkás évi bérének kétszerese, míg a beratlik 

192    Kuran szerint az egyenlőségre törekvő iszlám örökösödési törvények lehetetlenné tett ék a vál-
lalkozások egy kézben tartását (a tőkekoncentrációt). Éppen ezért a tulajdonosok rákényszerül-
tek a vakufalapítványok működtetésére, ami megmentett e ugyan a tőkét a felaprózódástól, de 
egyben improduktívvá is tett ék.  Kuran, T.: The Islamic Commercial Crisis: Institutional Roots of 
Economic Underdevelopment in the Middle East. The Journal of Economic History, 63, 2003/2. 
414–446.  Kuran, T.: The Economic Ascent of the Middle East’s Religious Minorities: the Role of 
Islamic Legal Pluralism. The Journal of Legal Studies, 33, 2004/2. 475–515.  Kuran, T.: Why the 
Middle East is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation. 
The Journal of Economic Perspectives, 18, 2004/3. 71–90.  Kuran, T. (ed.): Social and Economic Life 
in Seventeenth-Century Istanbul: Glimpses from Court Records. Volume 2. Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2010.

193    Kunt, M.: Dervish Mehmed Pasha, Vezir and Entrepreneur: A Study in Ott oman Political-Econo-
mic Theory and Practice. Turcica 9/1. 1977. 197–214.

194    Çizakça, M.: Was Shari’ah Indeed the Culprit? MPRA Paper No. 22865. 2010. htt p://mpra.
ub.uni-muenchen.de/22865/ és Hanna, N.: Artisan Entrepreneurs in Cairo and Early-Modern Ca-
pitalism (1600–1800). University Press, Syracuse, 2011. 

I. 17. táblázat.

Összefüggés a muszlimok kereskedelemből való kiszorulása

 és az ítélethozatal elnyújtását célzó bíróságcserék száma között   Aleppóban

és  İzmirben, 1751–1802

Viták Nincs bíróságcsere Összes eset

Összes vita 67 117

Muszlimokat is érintő viták 12   12

Muszlimok nélküli viták 55 105

 Artunç, C.: The Price of Legal Institutions i. m.
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10–20 ezer kurussal rendelkeztek a 18. század második felében (ez 100–200 ezer 
 piasztert ért 1850 körül),195 egy berat pedig 1750 körül 2000–3000 kurus volt (1850-
es áron 30–40 ezer). 1794-ben egy brit berat az egy főre jutó oszmán GDP 55-szörö-
sét jelentett e (425 font), tehát nem kis pénz volt (ez ma 893 ezer USA  dollárt jelen-
tene!), a kis tőkéjű vállalkozások nem is tudtak élni a lehetőséggel. Mivel mindig 
a kisebb tőkéjű fél számára fontosabb a vitás kérdések gyorsabb rendezése, a vita 
elhúzása versenyelőnyt jelentett  a nagyobb vagyonú keresztény partner számára 
a muszlimokkal szemben. 

Másodszor, Kuran  feltételezései nem magyarázzák az európai kereskedők ki-
szorulását a kereskedelemből a keresztény és zsidó, de oszmán alatt valókkal szem-
ben, hiszen az előbbiek ugyanígy hozzáfértek e szolgáltatásokhoz. Ennek ellenére 
az 1000 legnagyobb kereskedőnek  Isztambulban csak 3%-a volt európai 1911-ben, 
1702–1719 között  a holland kereskedőházak száma 18-ról 6-ra esik  İzmirben (erre 
csak részben lehet magyarázat az európai háborús helyzet),  Trebizondban pe-
dig a számos helyi, keresztény cég mellett  csak egy svájci tudta megvetni a lábát. 
Harmadszor, az európai bíróságok sokszor a helyi szokásjog fi gyelembevételével 
hozták meg ítéleteiket, tehát nem kizárólag európai jogot alkalmaztak. Azaz, a 
különböző fórumok használata mögött  nem (kizárólag) a hatékonyság igénye állt 
(sőt, ellenkezőleg). Tény viszont, hogy a muszlimok kiszorulása időben egybeesik 
a beratok terjedésével:196 1661–1697 között   Isztambulban a muszlim cégek domi-
náltak, 1818–1839 között  viszont  İzmirben már alig volt muszlim kereskedő. 

A nagyhatalmak jelenléte, a kultuszprotektorátus intézménye is alkalmas 
volt eff ajta nyomásgyakorlásra. Egy muszlim krónikás  Szíriában egyenesen arról 
panaszkodott , hogy akárhányszor vita lépett  fel egy keresztény és egy muszlim 
között , az oszmanli hatóságok is a keresztény pártját fogták, mert rokonai között  
biztos volt egy európai védelemmel rendelkező, aki miatt  a hatóságok nem kíván-

195   A szintén beratliként induló Rallisz kereskedőház már 500 ezer fontt al rendelkezett  1850 körül, de 
a görögök zömének még így is csak 10 ezer font (1 millió piaszter 1850-es áron) tőkéje volt, ami brit 
viszonylatban kevésnek minősült, a  Balkánon viszont soknak.

196    Küçükkalay, A. M.: Imports to Smyrna between 1794 and 1802: New Statistics from the Ott oman 
Sources. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 51, 2008/3. 487–512.  Artunç 
modellje szerint a jogrendek számának növekedése a haszonélvezők számának csökkenését eredményezi. 

I. 18. táblázat.

A galatai kereskedelmi vállalkozások felekezeti arányai, 

1661–1697

Vallás Szám Százalék Üzleti partnerek átlagos száma

Csak muszlim 167 40,0 2,4

Csak keresztény 154 37,0 2,7

Csak zsidó     8   2,0 2,6

Muszlim és keresztény   56 14,0 3,2

Összes 416   7,5 2,7

 Artunç, C.: The Price of Legal Institutions i. m.
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ták magukra vonni az európai hatalmak képviselőinek haragját.197 Owen  szerint 
viszont korábban az európaiak érveltek azzal, hogy európai jog alapján működő 
bíróságokra azért van szükség, mert az üzletfeleik által a muszlim bíróságokon 
bejelentett  hamis csődök következmények nélkül maradtak, és a befektető bott al 
üthett e az adós és a pénze nyomát.

A muszlimok hátrányát a kereskedelemben ugyan magyarázzák ezen elmé-
letek, de a birodalom lakosságának 40%-a nem muszlim volt, akikre e hátrányok 
nem voltak érvényesek. S bár a beratlikat megadóztatni nem lehetett , tehát az ál-
lam közvetlenül nem húzott  hasznot tevékenységükből, ebből nem következett  az, 
hogy tőkéjüket miért is ne a birodalomban fektessék be (sőt, éppen ellenkezőleg). 
Mindezen tényezők tehát nem lehetnek egyedül felelősek a birodalom lemara-
dásáért. Hiszen a keresztény  Balkán sem mutatott  lényegesen nagyobb fejlődési 
ütemet. Sokkal valószínűbb, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások jellege 
(megkötése gazdaságilag egyértelműen nem állt a törökök érdekében) hátráltatt a 
a gazdasági fejlődést – a bolgár és szerb vazallus fejedelemség is kiszolgáltatott  
volt a külföldi érdekcsoportoknak mindaddig, míg a kapitulációk (például vámta-
rifák) rájuk is vonatkoztak.

I. 1. 3. A 18. századi hanyatlás okai és folyamata II. 
Demográfi ai viszonyok, társadalmi problémák

A 18. században  Rumélia még nem volt népesebb, mint Anatólia, így túlsúlyra sem 
jutott  vele szemben (sem politikai, sem gazdasági téren). Az arab területek azon-
ban komoly hanyatlást mutatt ak: a korábban prosperáló régiót jobban sújtott a a 
kormányzati telepítés- és adópolitika, valamint járványok. Maga az urbanizáció a 
18. században, részben a kereskedelem fejlődésének köszönhetően jelentősen elő-
rehaladt (a század első felének ipari, majd gabonakonjunktúrája miatt ).  Beaujour 
szerint  Macedóniában és  Thesszáliában két falusira egy városlakó jutott , de ez a 
folyamat inkább volt városodásnak, mint minőségi folyamatnak, városiasodásnak 
nevezhető.  Morea görög városainak bevételeit például 50–70%-ban ugyanúgy a 

197   Ezek után nem meglepő, hogy a muszlimok az 1856-os ediktumot is a nyugati hatalmak diktátu-
mának érezték.  Commins, D. D.: Islamic Reform i. m. 10–14.

I. 19. táblázat.

Kereskedelmi vállalkozások felekezeti megoszlása, 1890 körül

Város Muszlim
Nem 

muszlim
Európai Összes

Muszlim 
(%)

Nem muszlim 
oszmanli (%)

Európai 
(%)

 Isztambul, 
1891

45 190 43 278 16,2 68,3 15,5

 İzmir, 1891 22 217 52 288  7,6 75,3 18,1

 İzmir, 1895 62 366 82 510 12,2 71,8 16,1

 Artunç, C.: The Price of Legal Institutions i. m.
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mezőgazdaság adta 1715-ben, mint  Szlivenben 1579-ben198 (ámbár ez más jellegű 
mezőgazdaság volt, mint a vidéki paraszti élet). Az adminisztratív problémáknak 
és a 18. század második felében meggyengülő közbiztonságnak „köszönhetően” a 
városban lakók aránya a „szünoikizmosz” miatt  is növekedett , de a városi funkciók 
alig fejlődtek (kivéve az önkormányzatiságot). A városi központok mellett  a mig-
ráció további irányai a rablók és a megerősödő helyi urak fennhatóságának elkerü-
lésére lehetőséget nyújtó hegyek (állatt artás), illetve a biztonságosabb megélhetést 
nyújtó  Ausztria és  Oroszország voltak. 1730-ban a fővárosban már 12 ezer albán 
lakott  zömmel megélhetés nélkül, jelenlétük szikra volt a forrongó közegben. Nem 
véletlen, hogy az 1730-as felkelés után megtiltják a városba költözést más tartomá-
nyokból.199  Kairóban 15 ezer marokkói élt, akik a mekkai zarándoklatról „felejtett ek 
el” hazatérni. A turkomán és kurd nomádok  Szíriába telepítése (1745),200 hogy ellen-
súlyt képezzenek az ott  élő beduinokkal szemben, akik a városok és a zarándokútvo-
nalak békéjét fenyegett ék, nem hozott  megoldást, viszont demográfi ailag túlterhelte 
 Aleppó és  Damaszkusz környékét. Ez a korábban virágzó (francia) kereskedelem 
hanyatlásához vezetett  a 18. század legvégén (ebben persze a külpolitikai helyzet is 
közrejátszott ). A vahábita szaúdiak megerősödése és a zarándokutak (egyben fontos 
kereskedelmi karavánutak) megszerzése végül a beduinok menekülésével végző-
dött , de ennek ugyancsak  Damaszkusz és  Aleppó látt a kárát. Ugyanekkor 200 ezer 
tatár menekült el a  Krímből és környékéről, miközben a  Velence elleni háború során, 
majd a hadurakkal szövetségben albán harcosok települtek Moreába, menekülésre 
késztetve a görögök egy részét  Kis-Ázsia és a szigetek irányába. Tepeleni Ali albán 
hadainak pusztításai hatására az észak-thesszáliai görögök helyére törökök vándo-
roltak Kis-Ázsiából. Az oroszokkal vívott  háborúk miatt  sok bolgár menekült  Ma-
cedóniába és  Trákiába, hogy aztán 1790 körül, az ajánok egymás között i harcai miatt  
meg se álljanak  Konstantinápolyig.

A vándorlás oka a közbiztonság hiánya mellett  gyakran a relatív túlnépese-
dés, illetve a városok periodikus elnéptelenedése volt. 1700–1850 között  ugyanis 
átlagosan minden második évben volt valahol a  Balkánon kolera- vagy pestisjár-
vány (I. 20. táblázat).  Panzac és  Manolova-Nikolova adatai alapján a nagy járvá-
nyok 23–30 évente taroltak, amikor a korábbi járványt túlélő – és így immunis la-
kosság – létszáma már megapadt, a fi atal felnövekvő, de nem immunis lakosság 
aránya pedig 50% fölé nőtt  a közösségen belül (I. 21. táblázat).201  Aleppó többször 
„kereskedett ” járvánnyal, de itt  a legnagyobb kárt mégis a legelőikről kiszorított  
beduinok tett ék, akik felégett ék a várost ellátó letelepedett  falvakat, így az 1798.  
évi éhínségben a lakosság fele elpusztult. Ezt tetézte az 1822-es földrengés, mely-
nek hatására a textilipar  Damaszkuszba települt át.202  Szaloniki lakosságából 25 
ezer ember halt meg 1781-ben egy járványban, gyakorlatilag a teljes zsidó közös-

198   Lásd  Parveva, Szt.: Zemjata i horata i. m. és  Parveva, S.: Village, Town and People i. m. tanulmány-
kötetének megfelelő fejezeteit.

199    Göçek, F. M.: East Encounters West i. m.
200    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 647.
201    Manolova-Nikolova, N.: Csumavite vremena (1700–1850). Imir – 94.  Szófi a, 2004. 80.
202   A pestis ötször csapott  le Aleppóra 1719–1762 között , Damaszkuszra négyszer 1692–1731 között , 

ez is csökkentett e az urbanizált lakosság lélekszámát, melyet a vidéki beáramlás töltött  fel eseten-
ként.   Owen, R.: The Middle East i. m. 1. fejezet.
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ség.  Isztambul zsúfolt volt (a városban és közvetlen környékén 350 ezer, illetve 
650 ezer ember lakott , ebből 200 ezer görög és 80 ezer örmény), és ráadásul fából 
épült. 1750-ben 80 ezer háza égett  le, 1787-ben a tűzvészben a városfalon kívül 
eső rész kétharmada vált a lángok martalékául, miközben 40 ezer ember halt 
meg. Az 1756-os földrengés is nagy károkat okozott , s az élénkülő kereskedelem 
következményeként a pestisjárványok is gyorsabban terjedtek: az  Isztambulban 
150 ezer ember halálát okozó 1719–1720-as járvány például  Kairóból indult ki, 
ahol 200 ezer ember halt meg. Az újabb járvány során 1786-ban a főváros lakos-
ságának harmada halt meg.203 Ez a migrációs tilalmak feloldásához vagy igno-
rálásához vezetett .  McCarthy szerint az utolsó, 1835. évi nagy pestisjárványban 
birodalomszerte 500 ezer ember halt meg, csak  Kairóban 80 ezer.204 Ezt tetézte 
a kolera 1831–1883 között  öt alkalommal félmillió áldozatt al. A kötelező élelmi-
szer-beszolgáltatások miatt  azonban éhínség általában nem volt a fővárosban.205 
Ezzel szemben  Egyiptomban (a birodalom éléstára volt, mint a római időkben) 
1687-ben, 1694–1696 között , 1705-ben, 1718-ban, 1721-ben, 1731-ben, majd 1759-
ben is éhínség tombolt. Ezt követően viszont a terület az 1783–1792-es (a fran ciá-
kat is igen érzékenyen érintő) rossz terméseredményekig206 stabil mezőgazdasá-
gi többlett el rendelkezett .  Irakban 1700, 1719, 1733, 1756, 1786, 1801, 1827 és 1831 
voltak az éhínség évei (nem véletlen, hogy az utolsó éhínség egybeesett  a  Daud 
pasa elleni sikeres hadjáratt al és az oszmán központi hatalom helyreállításával). 
Ekkor tombolt ráadásul a legborzasztóbb pestisjárvány is.207 

Mint látható, a járványok sokszor nem önmagukban jelentkeztek, hanem va-
lamilyen természeti csapással, gazdasági problémával karöltve jártak. Időbeli és 
térbeli kifutásuk nagy volt: 1835–1836-ban a pestis  Konstantinápolytól  Vidinig 
(800 km) pusztított , napi átlag 1 km-t megtéve. Egy 1794-es angol szemtanú sze-
rint a pestis szokatlan perzisztenciájának oka a balkáni higiéniai viszonyokban 
keresendő. Az 1762-es és 1805-ös járvány bolgár földön több helyütt  akár 30%-os 
veszteséget is okozhatott  a népességszám alakulása alapján. A földrengések, tűz-
vészek, klimatikus anomáliák okozta éhínségek mind elősegített ék a pestis terje-
dését. Szófi a  1802-ben, 1816-ban, 1844-ben,  Plovdiv 1770-ben, 1788-ban égett  le, 
1849-ben  Arbanasziban és  Ljaszkovecben a földrengés hatására a lakosság pánikba 
esett , lövöldözni, majd fosztogatni kezdett .208 Mondani sem kell, hogy mind a né-
pességingadozás, mind a járvány idején elrendelt karantén kereskedelmi veszte-
séget okozott ,209 a közegészségügyi viszonyok javulása tehát a gazdaságfejlődésre 
is kedvező hatással volt, ami pedig visszahatott  a népesség egészségi állapotára is.

203    McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 280–281.
204    Kairó további pestises évei: 1736, 1759, 1785 és 1791. A francia  Volney ekkor napi 1500 halálról 

számolt be.
205    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 651.
206   Tudniillik ekkor az ínséges időkben importját  Egyiptomból fedező  Franciaországban is rossz 

volt a gabonatermés, s következményei jól ismertek a „ha nincs kenyerük, egyenek kalácsot” 
anekdotából.

207   Pestis  Bagdadban: 1719, 1799, 1802, 1822.   Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and 
North Africa i. m. 98.

208    Manolova-Nikolova, N.: Csumavite vremena i. m. 38. és 52.
209   A korszakban gyakori pestisjárványok is felelősek voltak a kereskedelmi kapcsolatok intenzitá-

sának lazulásáért, mint erre az 1720-as események kapcsán a franciák is felfi gyeltek (egy 1759-es 
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írás szerint), riválisaik előretörését részben az ideiglenes vákuumoknak betudva. Remarques sur 
plesieurs branches de Commerce et de Navigation deuxiéme partie. Journal de Commerce. Mars, 
Bruxelles, 1759. 142.

I. 20. táblázat. 

A természeti katasztrófák gazdasági és népesedési összefüggései a  Balkán példáján* 

Év Helyszín Természeti csapás
Gazdasági 

következmény
Járvány 
típusa

1725  Macedónia enyhe tél, áradás rossz termés pestis

1737  Kratovo,  Arbanaszi áradás árnövekedés pestis

1738  Szófi a,  Kumanovo földrengés árnövekedés pestis

1740  Balkán-hegység áradás éhség pestis

1762  Vraca,  Arbanaszi állandó eső élelmiszerhiány pestis

1788  Szófi a áradás
élelmiszerhiány, 

drágulás
pestis

1789  Szerbia állandó hideg drágulás

1793  Etropole,  Rusze,  Szófi a szárazság drágulás pestis

1795  Szófi a,  Arbanaszi,  Vraca fagy drágulás pestis

1810  Elena,  Arbanaszi,  Szófi a 2 hónapos éhínség pestis

1811  Tirnovo,  Drjanovo földrengés drágulás pestis

1812  Észak-Bulgária nehéz tél, áradás gabonaár-emelkedés pestis

1813  Karnobat hideg tél élelmiszerhiány pestis

1817  Oszmán Birodalom magas árak, éhínség magas árak, éhínség

* Félkövérrel a globális klímaingadozásokhoz – vulkánkitörések, El Niño – kapcsolható jelenségek.

 Manolova-Nikolova, N.: Csumavite vremena i. m. alapján gyűjtve. Lásd még Anatóliára:   Canbakal, H.–  Filiztekin, 

A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.

I. 21. táblázat.

Járványos évek aránya a nagyobb városokban, 1701–1844

Település Összes járványos év % Ebből erős és katasztrofális %

 Isztambul 94 65,2 11  7,6

 Szaloniki 51 35,4 11  7,6

 İzmir 78 54,1 15 10,4

 Aleppó 25 17,3 11  7,6

 Alexandria 59 40,9  7  4,8

 Kairó 35 24,3 11  7,6

 Panzac, D.: La Peste dans l’Empire Ott oman, 1700–1850. Leuven, 1985. 216.
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Mindezek ellenére a főváros a bevándorlók nagy száma miatt  igen gyorsan ki-
heverte a pusztításokat – miközben a  Balkán lakossága 4 millió főre esett  1550–1750 
között  (például  Tatarpazardzsik térségében 19 falu lakossága 1616–1657 között  1150-
ről 960-ra csökkent).210 Ez csak részben tudható be a járványoknak és az adóknak, a 
folyamatot gyorsított a a sok háború okozta népességáthelyezés (a magyar várakban 
szolgáló török katonáknak csak fele volt muszlim, fele balkáni eredetű). 

A  Balkán-félsziget kiürülése komoly fi skális problémákat gerjesztett , hiszen a 
raiyet (paraszti) csiftliken alapuló adórendszer emiatt  bevételkiesést könyvelhetett  
el, a helyben maradtak pedig technológiai lehetőség híján egyszerre egymaguk nem 
mindig tudtak több gazdasági egységet is művelni. Ez az elnéptelenedés pedig visz-
szahatott  a birodalom katonai potenciáljára, hiszen az, miként a központi költségvetés 
is, a mezőgazdasági népesség teljesítményétől függött . Éppen ezért a népességszám ala-
kulására vonatkozó elméleteket érdemes közelebbről is vizsgálat alá venni.

 Grozdanova 4500 balkáni (bolgár és macedóniai) település dzsizjeadatai alap-
ján azt a következtetést szűrte le, hogy a nem muszlim népesség létszáma 33%-kal 
csökkent a 17. század legvégére a  Balkánon, sőt egyes esetekben ( Vranja) 70%-os 
csökkenés is mérhető volt (vö. I. 22. táblázat).211 Ez azonban nem jelenti automa-
tikusan az össznépesség csökkenését is, hiszen a muszlimok számának növeke-
dése (akár átt érések, akár jobb demográfi ai mutatóik révén) is ellensúlyozhatt a a 
keresztények számának csökkenését. Ráadásul az átt érések nem is különíthetők 
el a demográfi ai mutatóktól (migráció, járványok-háborúk okozta halálozások), 
tehát összeírások alapján nem is vizsgálhatók.  Radusev megkérdőjelezte a 18. szá-
zad előtt i (háztartás és nem személy alapú) dzsizjeösszeírások használhatóságát a 
népesség számának és etnikai arányának megbecslésére.212  Grozdanova általában 
öt főre (egy háztartásra) taksál egy dzsizje hanét (adóösszeírásban szereplő ház-
tartást), de  Radusev a tirnovói tahrir alapján a 18. század előtt  2,33 hanéra tett e 
egy dzsizje hane létszámát. Így szerinte  Grozdanova bolgár adatai a 17. század 
első felére alábecsültek.213 Avarizregiszterek alapján pontosabb képet lehet kapni 
– például  Zlatica régiójában a keresztények száma 50%-kal esett , de a muszlimok 
száma is 33%-kal csökkent;214 itt  tehát nem az átt érések hatására kell gyanakodni, 
hanem tényleges népességcsökkenés áll az adatok mögött  – csakhogy ezek a 18. 
században elég rendszertelenek. 

Ráadásul a demográfi ai jelenségek területi különbségeket is mutatt ak: demog-
ráfi ai viselkedésük alapján öt nagy térség különíthető el a  Balkánon. A hatóténye-
zők szétválasztását bonyolítja, hogy az északnyugati zóna szenvedett  a legtöbbet 

210    Bojkov, G.: Tatar Pazardzsik. Amicitia, Szófi a, 2008. 88.
211    Grozdanova, E.: Za njakoi demografszki promeni v balgarszkite zemi prez XVIII v. Balgarszkata 

narodnoszt i nacija prez vekovete. Vol. 1. Sofi a, 1988. 116–145. lásd még:  Zseljazkova, A.: Razp-
rosztranenie na iszlama v zapadno-balkanszkite zemi pod osmanska vlaszt, 15–18v. Sofi a, 1990.

212   A muszlimokat e regiszterek eleve kihagyták, szemben az avarizregiszterekkel.  Grozdanova, E.: Za 
danacsnata edinica „hane” v demografszkite proucsvanija. Isztoricseszki Pregled, 1972/2.

213   A 18. századra aztán a dzsizje hane a hanéval lesz ekvivalens, ami viszont nagyobb népességcsökke-
nést eredményez a feltételezett nél. A becslések bizonytalanságára egy másik példa:  Issawi szerint 
1831-ben Anatólia lakossága 4,8 és 8,4 millió között  lehetett .

214    Radusev, Ev.: Szmiszalat na isztoriografszkite mitove za iszlamizacija. Balkanszkite identicsnoszti, 
Vol. 3. Szófi a, 2003. 152–197.
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a járványoktól  Panzac szerint,215 mégis annak a népessége nőtt  a leginkább (refu-
giumterület volt), míg a járványoknak kevéssé kitett   Albánia és  Morea keresztény 
népességének csökkenése 100 éven át folyamatos volt. Ennek egyik oka az albánok 

215    Panzac, D.: La Peste dans l’Empire Ott oman, 1700–1850. Leuven, 1985. 189–199.

I. 22. táblázat. 

A keresztény adófi zetők számának változása a 18. század előtt 

Periódus  Dráma  Demirhiszár  Vranja  Vidin  Bitola  Berkovica Összesen

1630–1640 1609 2680 4406 5248 4433 3966 103 000

1650–1690 1613 1300 1200 3014 3014 2400  72 000

Változás (%) 0 –51 –73 –22 –32 –40 –31

 Minkov, A.: Conversion to Islam in the Balkans: Kisve Bahas1 Petitions and Ott oman Social Life 1670–1730. Brill, 

Leiden, 2004. 54.

I. 23. táblázat.

Az adóösszeírásokban szereplő nem muszlim háztartások száma (1000 fő), 18. század 

Terület 1700 1720
Növekedés 

%
1740 

Növekedés 
%

1788
Növekedés 

%
1815

Növekedés 
%

Északnyugat   94 155 63,0 203 32 280 37 307 10,0

Északkelet 182 169 –7,0 180   7 194   7 212   9,0

Észak-északkelet   38   33 –11,0  35   4   34 –3   35   4,0

Délnyugat 129 123 –4,0 113 -8 107 –5 105 –1,5

Délkelet 192 202   5,0 224 11 253 13 272   7,5

Összesen 635 683   7,5 757 11 868 15 932   7,5

 Minkov, A.: Conversion to Islam in the Balkans i. m. 81. idézi  McGowan adatait.

I. 24. táblázat.

Demográfi ai viszonyok I. 

A városok lélekszámának alakulása különböző szerzők szerint (1000 fő)

Város 18. század
 Dearborn (1819), 

Thielen,  Beaujour és  Walsh (1828)
1832

 Szófi a 70 46 (8000 ház) 30–50

Várna 16 (4000 ház) 16

 Plovdiv 50 101 (26 ezer ház, 60 ezer görög) 30

 Rusze 30 30 (6000 ház) 30

 Vidin 20 35 25

 Sumen 30 60 30
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muszlim hitre való átt érésének 18. századra is elhúzódó folyamata, a másik a sok 
háborús pusztítás (ennek is az albánok az okozói) az 1770-es években és a lakosság 
északra vándorlása (lásd a „rác” és „görög” kereskedőket  Magyarországon).216 A 
töb bi területen ( Dobrudzsa kivételével) a megforduló tendenciák, a keresztények 
számának növekedése az iszlamizáció lecsengését jelzi a 19. századra. Összessé-
gében  Ruméliában és  Szilisztrában 783 ezer keresztény adófi zető élt 1830-ra (60%) 
488 ezer muszlim mellett  (37%).  Szerbiában és  Hellász területén a muszlimok ará-
nya 10% alatt  volt,  Szilisztrában,  Boszniában 50% felett .  Albániában és  Koszovó-
ban arányuk elérte a 70%-ot,  Macedóniában közelített e a 40%-ot (mint manapság). 
A  Balkán küszöbönálló iszlamizálását megnehezített e, hogy az iszlám térhódítá-
sával együtt  jártak a (muszlim) szeparatista tendenciák, valamint a decentralizáció 
igényének fokozódása (18. század vége). Éppen ezért a központi kormányzat ellen-
csapása, majd reformsorozata tulajdonképpen a félsziget iszlamizációjának is véget vetett . 
(Igaz, a keresztény jelleg erősödése végül ugyanúgy szeparatizmushoz vezetett .)

Bár a 17. századra vonatkozó ismereteink bizonytalanok, a 18. században 
 McGowan  adatai alapján az adófi zető keresztények száma a  Balkánon 50%-kal nőtt  
(vö. I. 23. táblázat).217 (Ez a dzsizje szempontjából is kedvező tendenciát jelentett  az 
államnak.) De csak részben volt oka a természetes szaporulat:  Szerbia lakossága a 
 Koszovóból 1689–1800 között  elmenekülők miatt  nőtt  100 ezerről 230 ezerre (a túl-
népesedés viszont az agrotechnika fejlődésének hiányában ugyanúgy társadalmi 

216   Lásd  Vakalopoulosz és  Bur Márta munkáit. Bur M.: A katolikus bolgárok szerepéről Havasal-
föld, Erdély és a Bánság gazdasági életében (17–18. század). Századok, 2000/4. Bur M.: A balkáni 
kereskedők és árukészleteik a XVIII. századi Magyarországon (1737–1753). Ethnographia, XCVI. 
1985/2–3. 251–275. Bur M.: A balkáni kereskedők és a magyar borkivitel a XVIII. században. 
Történelmi Szemle, 1978/2. 281–313. és Bur M.: Das Raumergreifen balkanischer Kaufl eute im 
Wirtschaftsleben der ostmitt eleuropäischen Länder im 17. und 18. Jahrhundert. Studia Historiae 
Europae Medio- Orientalis. Hrsg.: Bácskai, V. 1986. 17–89.

217   Mivel a muszlim hit elhagyását elvileg halállal büntett ék, jelentős ellentétes irányú átt éréssel nem 
kell számolni. A demográfi ai viselkedés regionális diff erenciáira utal, hogy a Balkánnal ellentét-
ben  Egyiptomban  Shaw szerint – a természetben szedett  adók mennyisége alapján – 1680–1766 
között  a gabonatermelés nem nőtt  (és így vélhetően a népesség sem).

I. 25. táblázat. 

Demográfi ai viszonyok II. 

A népesség korszerkezete az  Oszmán Birodalomban és  Angliában

Terület/Életkor (év)
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 Oszmán Birodalom, 
18. század vége

35 26 20 13 6 49 43 36–40

 Oszmán Birodalom, 
19. század vége

38 27 18 11 6 47 33 30

 Anglia és  Wales, 1891 36 27 18 11 7 31 20 15

 McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 281.
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elégedetlenséget szült).  Belgrád ekkor 25 ezer fős város volt.  Havasalföld lakossága 
viszont először megfeleződött : a migráció miatt  előbb 1 millióról félmillióra esett , 
majd újra 1 millióra emelkedett , részben az 1780–1820 között i konfl iktusok miatt  
odamenekülő bolgárok miatt .  Bukarest lélekszáma 60–30–80 ezer fő között  ingado-
zott  a 18. században. Szófi a  ekkor 70 ezer lakossal büszkélkedhetett  (1878-ban csak 
20-25 ezerrel!),  Plovdiv 50 ezerrel,  Rusze és  Sumen 30-30 ezerrel,  Vidin 20 ezerrel (I. 
24. táblázat),  Szarajevó és az aromun kereskedelmi központ,  Moszkopolisz, 1769-es 
első kirablása előtt  40 ezerrel.  Boszniában 1 millió lakos élt, Moldvában félmillió.218 
A városok lakosságszámának ingadozása alapján azonban nem lehet egyértelműen az egész 
térség lélekszámára következtetni (fejlődési dinamikájára inkább), hiszen a lakosságcsök-
kenés mögött  az ideiglenes ruralizáció, vidékre menekülés is állhat.

A természetes szaporulat fennmaradására utal viszont, hogy 100 év alatt  a 
birodalom korstruktúrája nem változott ,219 mi több a 19. század végi angoltól sem 
tért el jelentősen. A különbség a felszín alatt  volt tapintható. Míg  Anglia a de-
mográfi ai átmenet második szakaszában tartott , azaz a halálozási ráta csökkenése 
után a születési ráta is leesett , a birodalomban mindkét érték magas volt, bár a ha-
lálozási arányszám csökkenése megkezdődött . Így  Anglia 11 ezrelékes természe-
tes szaporulata ugyan alacsonyabb volt a birodalminál, viszont ezt kompenzálta, 
hogy a gyerekhalandósági ráta nagyságrendekkel kedvezőbb volt (I. 25. táblázat). 

A keresztény lakosság növekedését a dzsizjeadatok is alátámasztják: 1700–1815 
között  ennek értéke csaknem megduplázódott  (I. 26. táblázat), ami a kormányzat számá-
ra is üdvös volt. Igaz, 1788 után megindult a birodalmi fi zetőeszköz infl ációja is, ami a 
központi bevételnövekedés jelentős részét eliminálta, s megnehezíti a lakosságszám nö-
vekedésének megbecslését a 18. század második felére.220 A 18. században a dzsiz-
je egy főre eső relatív értéke (ipari munkanapban kifejezve) még magas volt (17 
nap körüli érték), s csak a 19. században csökkent 10 nap körüli értékre. Az adó-
teher elősegíthett e az iszlamizációt, amelyről már a bolgár kutatók is elfogadják 
tényként, hogy a telepítéspolitika és a gazdasági kényszer, illetve egyes mikroszo-
ciális stratégiák (válás, örökség megszerzése, házasság elkerülése) legalább akkora 
szerepet játszott ak benne, mint az erőszak.221 A dzsizje  Berat térségében 1680 körül 
még csak az adók 25%-át tett e ki, 1750 körül már elérte az 50%-ot az erősödő ka-
tonai kihívásokra adott  válaszként. Itt  volt a legjelentősebb a muszlim hitre való 
átt érés, a kereszténység zárványként maradt meg egy metropolita alatt .222 

218   A gazdaság állapotát követő fl uktuációra jó példa az albán  Szkutari lakossága. 1739–1793 között  
30-ról 60 ezerre nőtt  a  Bushati család feltörekvésével párhuzamosan, majd bukásukat követően 
a 19. század közepén megint 30 ezerre esett  vissza.  Szaloniki lakossága 60–70 ezer lehetett , míg 
 Athéné csak 12 ezer,  Janináé 16 ezer,  Szereszé 30 ezer,  Lariszáé 20 ezer.

219   A pozitív egyenleg azt is jelenti, hogy a régiók vagy az egész térség népességcsökkenése csak 
migrációs vagy háborús forrásból származhatott .

220   Míg 1750 előtt  a dzsizjéből származó államháztartási bevételek növekedése egyértelmű volt, szer-
kezeti problémára és stagnálásra utal a táblázatban, hogy a hane alapú adózás feladásával párhu-
zamosan ugyan megugrott  az adóbevételek nagysága, de az infl áció is.

221    Minkov, A.: Conversion to Islam as Refl ected in Kisve Bahası Petitions: An Aspect of Ott oman Social 
Life in the Balkans, 1670–1730. PhD-thesis. McGill University, Montreal, 2000. 6. fejezet, 231–267.

222    Balla, E.: Fiscal Choices and Religion i. m. 64. Erről a Kral osztrák–magyar konzul iratanyagában 
fennmaradt 1900 körüli etnikai statisztika is tanúskodik. ÖStA, HHStA, AB XIX/84. Nachlass Kral, 
K2. és Nachlass Szapáry, Kt. 3 b.
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Annak ellenére, hogy a kereszténység az orientális társadalmak közül az 
 Oszmán Birodalomban integrálódott  leginkább az összbirodalmi társadalomba 
(Issawi  szerint –  Iránnal,  Egyiptommal szemben – itt  a társadalmi piramis minden 
szintjén jelen voltak), a muszlim–keresztény viszony a  Balkánon (de általában a 
birodalomban is) ambivalens és változó volt. A központi hatalom számára megha-
tározó élményt jelentett , hogy az 1690–1739 között i háborúk során a keresztények 
lojalitása megkérdőjeleződött , s ez számos repressziót vont maga után. 1700 után a 
ráják lojalitásában kételkedő központi hatalom részéről  Koszovó helytartója,  Mah-
mutbegolli Hüdaverdi pasa különadókkal sújtott a a koszovói keresztényeket, a 
katonai szolgálatot teljesítő katolikus albán  Kelmendi törzs iszlamizálni vonakodó 
tagjait pedig kitelepített e a Szandzsákba.223 A keresztényeket ért büntetések közé 
tartoztak a legális fosztogatások (külön szultáni fermánnal kellett  véget vetni en-
nek 1740-ben is), az ipeki szerb pátriárka leváltása egy görögre. Az ortodoxok ter-
hei is nőtt ek: az ipeki pátriárka évi 70 ezer akcsét volt köteles  Isztambulba fi zetni, 
s 1731-ben egyenesen  Karlócára települt „riválisához” kellett  írnia, hogy pénzhez 
jusson.224 A helyi (muszlim) elit hozzáállása is változó volt: a   Bushati klán a ka-
tolikusokat kedvelte, de az ortodoxokat kifosztott a hadjáratai során (1757–1795). 
1822-ben 3000 koszovói muszlim és szerb ortodox kísérelt meg közösen  Isztam-
bulba vonulni, hogy petíciót adjon át  Gjinolli Maliq prištinai pasa (egyébként helyi 
aján) leváltása érdekében.225 Az 1809-től 1836-ig prizreni pasaként működő  Meh-
med Rotulli viszont igen toleráns volt a keresztényekkel szemben.

A szlavizált albán családból származó  Mazarek katolikus püspök 1760-as 
beszámolója szerint a  Koszovóba beszivárgó katolikus albánok okozták a leg-

223   Malcolm, N.: Kosovo. A Short History. Papermac, 1998. 164–165. Jellemző a birodalomra, hogy 
 Hüdaverdi pasát viszont a nagyvezír büntett e meg, mert csapatai között  voltak disznóhúsevő 
keresztények, ami rombolólag hatott  a többi katona moráljára.

224   A helyzet romlásához hozzájárult, hogy a konstantinápolyi patriarchátus megszerzésére mindig 
a legmagasabb licitet ígérőnek volt esélye, aki aztán éves részletekben törlesztett  a Portának. A 
rendszer és a jövedelembehajtási kényszer végigfutott  az összes hierarchiaszinten, a keresztény 
hívekig. A fanarióta papság alatt  az ipeki patriarchátus terhei olyan nagyok voltak (100 ezer ak-
cséra nőtt ek), hogy többek szerint ez váltott a ki a patriarchátus bezárását, melyet kifejezett en az 
ortodoxok kértek, s nem a szlávok lojalitásában való kétkedés. 

225   Állításuk szerint 50 muszlimot is megölt, egyke muszlim lányokat követőihez kényszerített  férjül, 
hogy vagyonukra rátehesse a kezét, unokaöccse pedig négy keresztény templomot rombolt le. 
Malcolm, N.: Kosovo i. m. 183.

I. 26. táblázat. 

A népesség növekedésére utaló beszedett  fejadó, dzsizje összértékének változása

 (folyó áron) a  Balkánon, 1700-hoz viszonyítva

Mutató 1700 1720 1740 1788 1815

Dzsizje  ( Morea és  Belgrád nélkül) 1 1,2 1,3 1,5 1,9

Infl áció indexe (I. 9. ábra alapján) 1 1,0 1,0 1,5 3,0

 McGowan, B.: The Age of Ayans i. m. 653. és  Pamuk, Ş.: Prices in the Ott oman Empire i. m. 459. alapján. A dzsizje-

kimutatások összevetését és belőlük társadalmi következtetések levonását nehezíti, hogy 1750 előtt  hane alapú adó-

zás dívott  és mindenki ugyanazt az összeget fi zett e, ezt követően viszont minden felnőtt  keresztény férfi re kirótt ák, 

de diff erenciáltan szedték.
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több konfl iktust: háborgatt ák az ortodoxokat és katolikus szlávokat, és villám-
gyorsan iszlamizáltak, ha érdekeik – büntetlenség és adóelkerülés – ezt kíván-
ták. A  Meh medbegolli, a   Bushatli (Shkodra) és a  Rotulli (Prizren) család között i 
magánháború, az ajánok felemelkedése és a közbiztonság romlása tovább fo-
kozta a hajlamot az iszlamizációra.226 Nem meglepő ezek után, hogy sok kripto-
keresztény volt a térségben. Gyakori jelenség volt, hogy szociális privilégiumok 
megszerzése érdekében a mobilis férj iszlamizált, az odahaza tartózkodó feleség 
keresztény maradt, ezért volt ürügy arra, hogy a pap a házba lépjen. Ilyenkor 
titokban a férj is részesült a szentségekben. Jóllehet eleinte elnézők voltak, s csak 
a húsvéti böjt betartását kívánták meg a hívektől, és hogy ne muszlim módra 
temetkezzenek, a katolikus egyház ezt a gyakorlatot 1740-től tiltott a. Ez viszont 
azzal járt, hogy az így kiszolgáltatott á vált férjek a feleségüket is eltiltott ák a 
papokkal való érintkezéstől, sőt belőlük lett ek a legbuzgóbb neofi ták. A halveti 
dervisrend tevékenysége és prizreni megtelepülése 1713-ban kifejezett en e cso-
portot, a kriptokatolikusokat célozta. 1844-ig a muszlim hitre átt ért keresztény 
visszatérését eredeti hitére elvileg halállal büntett ék, ez is az iszlamizációnak 
kedvezett . A janicsárok körében népszerű bektaşi rendet – bár törvényen kívül 
helyezték 1826-ban – unortodox vallásgyakorlata és toleranciája miatt  nagy nép-
szerűség övezte  Albániában, mivel a kriptokatolikusok számára ez menedéket 
jelentett  a végleges iszlamizáció elől. A rend ezért  Albániában erős társadalmi 
bázissal rendelkezett  a 19. század végén is, ugyanakkor a központi hatalom 
 ellenzékeként a szeparatista tenden ciákat is erősített e. 

Mint látható, az iszlamizációt elsősorban személyes és anyagi érdekek hatá-
rozták meg, nem a központi hatalom elvárásai (például a montenegrói Vaso jević 
klánt ortodoxként telepített ék  Koszovó határszélére, hogy csökkentsék az albá-
nok között i súrlódást, tehát nem „megbízható” muszlimokat küldtek oda).  Noel 
Malcolm Koszovóról írt művében  Beldiceanura hivatkozva éppen azzal érvel, 
hogy a központi hatalom részéről a muszlim hitre való átt érés forszírozása ellentmondott  
volna a kormányzat érdekeinek, s jelentős bevételtől fosztott a volna meg a kincstárat. 
 Shpat albán városban az 1840 dzsizjeköteles lakosból pár év leforgása alatt  804 
iszlám hitre tért az adó nagysága miatt , a többi elmenekült, mert az állam a bevé-
telkiesés kompenzálása érdekében az átt értek helyett  is a közösség többi tagjával 
fi zett ett e meg a fejadót.227 Ez sokat elmond az albánok vallásosságáról és adó-
fi zetéshez való viszonyukról: nem véletlenül lett  zömük bektaşi (muszlim, ki hitét 
a helyi szokások, saját meggyőződése szerint gyakorolja).228 Az albániai  Opar 
környékén egész falvak tértek át az iszlámra, hogy kikerüljenek a dzsizjekötele-

226   Malcolm, N.: Kosovo i. m. 173.
227    Szerafi mov, A.: Motivi za dobrovolna iszljamizacija na Balkanite ot szredata na XVII do kraja na 

XVIII v. htt p://sashekashe-istoria.blogspot.hu/2009/01/blog-post_6092.html.
228   Eleinte elég volt muszlim nevet felvenni és továbbra is gyakorolni a keresztény hitet, de később ez 

nem bizonyult elégséges tanúságtételnek az adóhatóságok felé, így falvanként-klánonként egy-egy 
férfi  ténylegesen is átt ért, míg a többiek keresztények maradtak. Erre a muszlim hatóságok az örö-
kösödési törvények szigorúbb alkalmazásával reagáltak. Keresztény elvileg nem örökölhetett  musz-
limtól, igaz, az albánoknál a bejeket kivéve magántulajdon sem nagyon volt: a közösségi tulajdonnal 
a főnök rendelkezett , így ha muszlim hitre tért, akkor – keresztény alávetett ek esetében – tett  egy 
lépést a közösségi tulajdon fölött i ellenőrzés fokozása felé. Végül aztán a közösség zöme is a musz-
lim hitet választott a.
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zett ség alól az 1650-es években. Ugyanígy a kandiai háború idején  Cipruson egy 
év alatt  a dzsizjét fi zető lakosság a felére esett  (5000 fővel csökkent), részben a 
tömeges átt érés miatt .229 

Az állam az iszlamizálás erőltetésével nemcsak a dzsizjét vesztett e volna el, 
de ráadásul az átt érők jelentős egyszeri anyagi támogatásban részesülhett ek még 
akkor is, ha nem éppen janicsárnak álltak, hanem földművelő ráják maradtak. (A 
janicsárrá avanzsáltak pedig rendszeres állami fi zetést húztak, tehát újfent a köz-
ponti terheket növelték.) Az állam által az átt érteknek adott  pénzből egy házat 
lehetett  venni kertt el, ökörrel: 1700 körül ugyanis (171 fős minta alapján) egy férfi  
után az állam 1200 akcsét adott  (10 gros = 100–200 gramm ezüst), egy nő után (144 
fő) 2200 akcsét, a gyerekek után 1000 akcsét (vagy ilyen értékű ruházatot). 

Mindenesetre ez az érvelés érthetővé teszi, hogy miért tért át háborús idő-
szakban az állam a hane alapú dzsizjéről a fejenkéntire a 18. században, miközben 
a  Balkán-félszigeten a század végére a muszlimok aránya 40%-ra nőtt . Ez persze 
megint destabilizáló tényező volt, mely a hane alapú dzsizje ellen alkalmazott  mik-
roszociális stratégiát, a zadrugát (nagycsaládot) is részben okafogyott á tett e (hogy 
az adóemelés volt-e az átt érési hullám és a migráció oka, vagy éppen fordítva, 
az nem deríthető ki, mert az átt érésnek egyéb gazdasági okai is voltak – pél dául 
örökösödési problémák –, másrészt zömmel lezajlott  a 18. századra).230 Azért 
csak részben, mert a zadruga egyben birtokkoncentrációt is jelentett , s megélhe-
tési szempontok miatt  szükséges volt, hogy egy család 10 ha földet birtokoljon. 

229    Szerafi mov, A.: Motivi za dobrovolna iszljamizacija na Balkanite i. m.
230     Kiel, M.: Razprosztranenie i. m. 106. és Veinstein, G.: Sur les conversions à l’Islam dans les Balkans 

Ott omans avant le XIXe siècle. Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica, 1996/2. 153–167.

I. 12. ábra.

A házárak változása három bolgár városban (folyó áron, gros), 1750–1800

A gros infl ációjával (felére csökkent ezüstt artalma) és a megélhetési költségek változásaival korrigálva az ábra értékeit 

1750–1800 között  nem mérhető vagyonosodás (a szürke oszlopok eggyel balra tolva).

Todorov, N.: The Balkan city 1400–1900. Univ. of Washington Press, Seatt le, 1983. adatai alapján. 
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Az adók burkolt növelése a fejadózás bevezetésével azonban az egy főre eső jö-
vedelembevételek csökkenését eredményezte, s ez veszélyeztett e az egyébként is 
törékeny megtérülést. Ez (az átt érés gerjesztett e migrációval együtt ) végső soron a 
raiyet çift mint gazdasági és adóegység bomlását vetített e előre.

Az infl áció megugrása nemcsak a dzsizjéből származó növekedést emésztett e 
fel, de ezzel párhuzamosan reálértéken a magánvagyon gyarapodása is leállt  Anatóliában 
éppúgy, mint a  Balkánon. A városi házak értéke alapján a  Todorov által feltétele-
zett  18. század végi vagyonnövekedés (I. 12. ábra) nem is mérhető, ha a ruméliai 
házárak változásait a megélhetés költségeinek változásával vetjük össze:231 ebben 
az esetben 1790–1870 között  is stagnálás fi gyelhető meg (I. 27. táblázat). Ugyanez 
érvényes a három város teljes hagyatékára: növekedés itt  sem mutatható ki (I. 13. 
ábra).232  Nyugat-Európához hasonlóan a 18. század végi hanyatlást megelőzően 
 Anatóliában is gazdasági fellendülés jelei mutathatók ki, alátámasztva Van Zan-
den elméletét az egyenlőtlenség növekedését bemutató „szuper Kuznets-görbe” 
időbeli kezdeteiről.233 Az oszmán városok gazdagodását vizsgáló szerzők pozitív 
kapcsolatot találtak  Anatóliában a gazdasági növekedés és a gazdasági egyenlőtlenség fo-
kozódása, a társadalom diff erenciálódása között . ( Williamson szerint az egyenlőtlenség 

231   A megélhetéshez szükséges napi kiadások megduplázódtak 1700–1800 között . Ennek fi gyelmen 
kívül hagyása az egyes csoportok, rétegek között i különbségeket nem, de az időbeli trendeket 
lényegesen befolyásolja.

232   Vidinre és Szófi ára a stagnálás, 1760 után gyarapodás, 1780 után pedig hanyatlás jellemző, vissza 
az 1760 előtt i szintre, 1800 után a kirdzsali kor anarchiája előtt i állapot áll helyre. 

233    Zanden, J. van: Tracing the Beginning of Kuznets Curve: Western Europe during the Early Modern 
Period. Economic History Review, 48, 1995. 1–23. és  Turchin, P.– Nefedov, S. A.: Secular Cycles. 
Princeton University Press, Princeton, 2009. Kuznets az egyenlőtlenségek növekedését, majd csök-
kenését az 1950-es években három ország alapján határozta meg, azóta az adatbázis bővült, illetve 
újból megindult az egyenlőtlenségek növekedése. A történész-közgazdászok az újkori egyenlőt-
lenség növekedésének gazdasági okait vizsgálják. 

I. 27. táblázat.

A városi lakosság vagyoni gyarapodása a hagyatékokban fennmaradt házak értékének 

megoszlása (%) alapján, 1790–1870

1790-es árra átszámolt házárak, gros
(öt 1870-es gros = egy 1790-es gros)

0–100 
100–
200

200–
500

500–
1000

1000 
felett 

2000 
felett 

 Vidin,  Rusze,  Szófi a, 1790–1800, % 20 22 33 18 8  

4144 városi ház, 1870, %  15 18 33 18 10

Vásárlóerő-paritáson mért házárak
(ház ára ezüstben/napi megélhetés összege)

 
200–
400

400–
1000

1000–
2000

2000–
4000

4000 
felett 

 Vidin,  Rusze,  Szófi a, 1790–1800 (napi fogyasz-
tás 1,5–2 gramm ezüst egyenértékkel), %

 20 22 33 18 8

4144 városi ház, 1870 (fogyasztás: napi 2,5–2,7 
gramm ezüst egyenérték), %

 15 18 33 18 10

A házak ezüstben kifejezett  értéke alapján a lakosság vagyonosodása mérhető  Ruméliában, de vásárlóerő-paritás 

alapján számolva a városi lakosság vagyonosodása nem számott evő (a házak értékmegoszlása nem változott ) a 19. 

században (a napi megélhetés költsége  Isztambulban 1790–1800 között  1,5 gramm ezüst, 1870-ben 2,5 gramm).

Todorov, N.: The Balkan City 1400–1900 i. m. adatai módosítva. 
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a 18. század során  Ázsiában növekedett ,234 de ez nem általános érvényű: Japán-
ban például a gazdaság növekedése nem járt az egyenlőtlenség fokozódásával.) 
Általános jellemvonás, hogy a városok létszáma, illetve létszámnövekedése is szoros 
korrelációt mutatott  gazdagságukkal:  Kayseri és  Diyarbakır esetében a korreláció a 
két változó között  0,81 és 0,99 volt. Az összehasonlításba bevont városok közül 
 Bursza volt a házárak alapján a leggazdagabb és egyben a legnépesebb is,  Mani-
sa (a  Karaosman oğlu család fészke) a legszegényebb és a legkisebb lélekszámmal 
jellemezhető.235

A 18. század második felétől számos természeti katasztrófa is hozzájárult a 
hanyatláshoz:  Burszát földrengés rombolja le 1766-ban, pestis pusztított  1778-ban, 
1784–1786 között  sáskajárás hozott  éhínséget, 1796-ban tűzvész okozza a város 
romlását. A csapások halmozódása nem volt egyedi jelenség a régióban:  Diyar-
bakırban 1756-ban volt éhínség egy sáskajárást követően, majd egy év múlva en-
nek hatására a banditizmus harapózott  el. 1784-ben egy újabb éhínség dúlt, majd a 
következő két évben pestis csapott  le. Az 1790-es években sem szűnt a törzsi ban-
ditizmus, majd 1799–1800-ban újabb pestisjárvány következett .236 1820–1840 kö-
zött  (részben a háborús események következtében) folytatódott  a visszaesés: a bir-
tokméret megfeleződött   Burszában,  Kayseriben és  Manisában (bár a házárindex 
és a bérindex alapján a diff erencia eltérő).  Manisában és  Kayseriben, a leginkább 
vidékies környezetben volt a legalacsonyabb az ingatlanok értéke. A hagyományos 
társadalmi kategóriák között  mérhető vagyoni diff erencia hosszú távon mérséklődött  (val-
lás, rang), bár teljesen nem tűnt el (I. 28. táblázat): a nők ingatlanjai az átlagérték 
50–75%-át érték (ez az  Atanaszov által vizsgált három ruméliai városra is igaz).237 
Mivel a vagyoni egyenlőtlenség a városokban alapjában véve idővel mégis nőtt , így világos, 
hogy ezért nem a régi struktúrákból fakadó különbségek voltak felelősek.

234    Williamson, J. G.: Globalization, Factor Prices and Living Standards before 1940. In: Asia Pacifi c 
Dynamism, 1550–2000. Eds.: Latham, A. J. H.–Kawakatsu, H. Routledge, London, 2000.

235     Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m. A szerzők által használt 
források azonban alulreprezentálják a vidéki lakosságot, fi atalokat és valószínűleg az alsóbb osz-
tályok részesedését is a nem muszlimokkal együtt . A módszerre lásd  Shammas, C.: Constructing a 
Wealth Distribution from Probate Records. Journal of Interdisciplinary History, 9, 1978. 297–307. 
és  Lindert, P. H.: An Algorithm for Probate Sampling. Journal of Interdisciplinary History, 11, 
1981/4. 649–668. További egyenlőtlenségi vizsgálatokra lásd  Atanaszov két idézett  művét, vala-
mint:   Coşgel, M.: Estimating Rural Incomes and Inequality in the Ott oman Empire. International 
Journal of Middle East Studies, 40, 2008/3. 374–375. és   Coşgel, M.: Agricultural Productivity in the 
Early Ott oman Empire. Research in Economic History, 24, 2007. 161–187.  Milanovic, B.– Lindert, 
P. H.– Williamson, J. G.: Measuring Ancient Inequality i. m.  Lindert, P. H.: Toward a Comparative 
History of Income and Wealth Inequality. In: Income Distribution in Historical Perspective. Eds.: 
 Brenner, Y. S.– Kaelble, H.– Thomas, M. Cambridge University Press, Cambridge–New York, 1991. 
212–231.  Kaelble, H.– Thomas, M.: Introduction. In: uo., 1–56. 

236   A pandémiás évektől eltekintve további járvány volt  Anatóliában 1804-ben, 1806-ban, 1823-
ban,  Manisában 1812-ben,  Burszában 1814-ben,  Diyarbak1rban 1827-ben. Itt  1805-ben, 1810-ben 
és 1817-ben éhínség tombolt,  Bursza fele 1801-ben leégett . Burszára lásd  Lowry, H.: Seyyahların 
Gözüyle Bursa. Eren, İstanbul, 2004. és  Çizakça, M.: A Short History of the Bursa Silk Industry 
(1500–1900). Journal of the Economic and Social History of the Orient 23, 1980/1–2. 142–152. és 
 Çizakça, M.: Cash Waqfs of Bursa, 1555–1823. Journal of the Economic and Social History of the 
Orient 38, 1995/3. 313–354.

237     Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.
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Az esetek zömében a nem muszlim ingatlanok értéke kisebb volt a muszlimo-
kénál (de nem is végrendelkeztek kádi előtt  ugyanolyan gyakorisággal). A partkö-
zeli  Burszában és  Manisában a 18. század során nőtt  a nem muszlimok birtokmé-
rete, az európai kereskedelemhez való szorosabb kötődés miatt  (a vagyonosodást 
és a gabona növekvő kereskedelmi szerepét egyaránt jelezve), míg  Belső-Anatóliá-
ban,  Kayseriben és  Diyarbakırban csökkent. 1820-ra a nemek, rang és vallás szerint 
mérhető vagyoni diff erenciák is csökkentek e négy városban. 

A 18. században a civil ingatlanok és hagyatékok értéke meghaladta a közhi-
vatalnokokét, pedig az előbbi a nők birtokait is tartalmazta, mely átlagrontó ha-

I. 28. táblázat. 

Csoportegyenlőtlenség a teljes egyenlőtlenség (a vagyon szórása) %-ában, 1700–1840

Év Nem Vallás Rang

1700–1720 30 22 48

1740–1760 24   0 24

1780–1800 21   4 30

1820–1840   8   0 22

  Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.

I. 13. ábra.

A három ruméliai város hagyatékainak értéke vásárlóerő-paritáson számolva (ppp), 

gramm ezüstben kifejezve, 1700–1820

Atanaszov adatai alapján saját szerk.
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tású volt. Azaz, a törvénytelen eszközök terjedése ellenére sem volt képes a rotált hivatali 
elit a helyi elit fölébe keveredni. A janicsárok 1826-os eltűnése a mintából viszont a köz-
hivatalnokok vagyoni helyzetének ugrásszerű javulásához vezetett  (I. 14. ábra), ami arra 
utal, hogy az új hivatalnoki réteg viszonylag vagyonosnak számított , illetve a janicsárok 
vagyona nem nagyon haladhatt a meg a céhtagokét (mivel a két halmaz egyébként is 

I. 14. ábra.

Az egyes társadalmi rétegek vagyoni helyzetének változása  Anatólia városaiban

 az átlaghoz (= 1) viszonyítva, 1680–1840

I. 15. ábra.

A nem muszlim lakosság vagyona az átlaghoz (= 1) képest 

négy anatóliai város példáján, 1700–1840

  Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.
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átfedett ). A vallási arisztokrácia tagjai, az aszkeri rétegbe tartozó şerifek és a pró-
féták leszármazott ai (aşraf), vagyonuk nagysága alapján az állami hivatalnokok 
helyzetéhez mutatt ak hasonlóságot.

Bár  Filiztekin és  Canbakal  Anatóliában a vagyoni különbségek alakulásában 
a vallási diff erenciáknak nem tulajdonít szerepet (két városban nő, kett őben csök-
ken vagyonuk az átlaghoz képest a 18. század végén – vö. I. 26. táblázat, I. 15. ábra), 
 Atanaszov szerint  Rumélia városaiban (ahol eleve jelentősebb a keresztény lakos-
ság aránya, mint a fenti négy városban) jelentős különbség volt mérhető a keresztények 
és muszlimok átlagvagyonában a 18. század során.  Vidinben a század elején még a ke-
resztények voltak a gazdagabbak a hagyatékok alapján, de ez hamar megfordult, 
általánosságban a muszlim hagyatékok voltak nagyobbak a század folyamán a 
három városban.238 A muszlim városi társadalmak átlagos vagyona az idő során kiegyen-
lítődést mutatott  ( Szófi a és   Vidin felzárkózott   Ruszéhoz), miként a keresztényeké is, 
viszont a két felekezet között  lévő különbség nem csökkent, hanem nőtt . Ez magyarázza 
is, hogyan számolhatott   Atanaszov – némiképp meglepően – 0,7 körüli, stagnáló, 
de igen magas Gini-koeffi  cienst végig a század folyamán a teljes mintára: a musz-
lim városlakók között i különbségek csökkenése muszlim–keresztény relációban 
a különbségek növekedésével járt együtt . Ez alól csak a kirdzsali kor kivétel: a 

238   Mivel a kádi, tehát muszlim hatóságok előtt  történt végrendelkezésekről volt szó, s a keresztények 
saját létszámukhoz képest alulreprezentáltak voltak a mintában, így kérdéses, hogy mennyire rep-
rezentálták a keresztény városi társadalmat a végrendelkezők. 

I. 16. ábra.

Városlakó muszlimok és keresztények vagyoni helyzetének változása 

(gramm ezüstben, ppp-re korrigált)*

* Jelmagyarázat: m = muszlim; k = keresztény.

Adatok:  Atanasov, Hr.: Property Trends i. m. alapján számítva.
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keresztények hagyatéki átlagvagyona 1780–1800 között  közelített  a városi muszli-
mokéhoz (I. 16. ábra).239 

Érdekes jelenség, hogy míg  Vidinben az askerik – a város később bemutatandó 
sajátosságai, garnizonváros mivolta miatt  – végig a muszlim csoport átlagához 
hasonló vagyonnal rendelkeztek a 100 év során, addig  Szófi ában a katonai elit 
vagyona eleinte jelentősen meghaladta a teljes muszlim közösségét (beleértve a 
nőket), de 1800-ra ez már eliminálódott .  Ruszéban az aszkerik kezdeti vagyoni 
fölénye 1720–1800 között  már egyáltalán nem érvényesült: a nem katonáskodó 
muszlimok voltak ekkor a gazdagabbak a muszlim közösségen belül (miként  Ana-
tóliában is az I. 14. ábra tanúsága alapján). Más társadalmi bontást (aszkeri–rája) és 
más statisztikai mutatót (medián) alkalmazva is a fentihez hasonló kép rajzolódik 
ki:240 így  Bolgár-Rumélia városaiban a keresztény társadalom vagyoni stagnálása, míg a 
muszlim és aszkericsoportok vagyonosodása fi gyelhető meg. 

Az átlag- és a mediánértékek hányadosának változása alapján (I. 29. táblázat) 
lehetőség van a társadalom belső diff erenciáltságának mérésére241 – akár a városo-
kat, akár az egyes társadalmi kategóriákat nézzük. E mutató alapján a  Balkánon 
a társadalom diff erenciáltsága a 18. század közepén nőtt , a század végén csökkent (az 
átlag alatt i vagyonúak aránya különösen 1740–1780 között  növekedett ): a kirdzsali 
háborús korszak a belső diff erenciák eliminálását is elősegített e. (Ez hasonlít az 
 Anatóliában kimutatott  trendekre.) Vallási bontást alkalmazva: a keresztény társa-
dalom aszimmetrikussága eleve kisebb volt, és a különbség tendenciáiban is inkább csökke-

239   Akik a korábbi növekedés után átlagosan mintegy 30%-os vagyoncsökkenést könyvelhett ek el, 
amit csak 1800 után kompenzáltak.  Atanasov, Hr.: Property Trends i. m.

240   A keresztények vagyona 1740-re felére csökkent (ezüstben számolva), míg a muszlimoké nőtt . S 
bár 1760 –  Szófi ában 1780 – után jelentősen, a muszlimokét és aszkerikét meghaladóan nőtt  a ke-
resztények hagyatéki vagyonának mediánértéke, ez nem haladta meg a századelőn mért értéket.

241   A medián felett i átlagérték ferde eloszlásra, a görbe pozitív dőlésére-aszimmetrikusságára utal, 
több szegénnyel, az átlaghoz közeli mediánérték szimmetrikus, Gauss-görbéhez hasonló normál-
eloszlást reprezentál.

I. 29. táblázat.

Az átlagvagyon és a mediánvagyon arányának módosulása 3 bolgár városban, 

1700–1820 

Periódus
 Rusze 
összes

 Vidin 
összes

 Szófi a 
összes

 Rusze  Vidin  Szófi a

muszlim muszlim keresztény muszlim keresztény

1700–1720 2,4 3,6 2,7 3,5

1720–1740 4,1 3,3 2,9 4,1 3,4 2,5 2,7

1740–1760 2,8 4,6 3,9 2,8 4,8 2,4 4,4 2,5

1760–1780 4,0 4,1 3,7 4,1 4,2 1,7 3,5 2,8

1780–1800 2,6 3,0 2,7 1,6 3,1 2,6

1800–1820 2,4 3,8 2,3 3,6 1,6

 Atanaszov adatai alapján saját számítás.
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nő, mint a muszlimé. (Miközben – mint írtuk – a muszlimok és keresztények közti 
vagyoni különbség nőtt .)

Az anatóliai városok közül (a Gini-együtt ható alapján)  Diyarbakırban volt 
a legnagyobb az egyenlőtlenség, de ez 1820–1840-re lecsökkent,  Kayseriben vi-
szont ellenkezőleg, nőtt  az egyenlőtlenség, összhangban  Bourguignon globális 
és intraregionális helyzetre vonatkozó tapasztalataival (vö. I. kötet, 8. ábra) és 
 Özmucur és Pamuk bérekre  vonatkozó statisztikájával (1700–1770 között  estek a 
bérek). A legnépesebb (és leggazdagabb)  Burszában az egyenlőtlenség nem nőtt , 
de itt  a kiindulási érték eleve magas volt (a leggazdagabb városra volt jellemző 
a legnagyobb vagyoni különbség). A legkisebb és legszegényebb  Manisa viszont 
a legnagyobb egyenlőtlenségnövekedést produkálta a 19. századra.242 Ennek oka 
valószínűleg ruralizáltságában rejlett , mivel a rurális hátt ér egyenlőtlenségi mu-
tatói is nőtt ek. (A rurális gazdagság és egyenlőtlenség között  0,77-es korreláció 
volt mérhető.) A vidéki jövedelemegyenlőtlenségek növekedése valószínűleg a 
kereskedelmi konjunktúra indukálta földbirtok-koncentráció előrehaladásának 
tudható be (vö. I. 8. ábra).

A társadalom diff erenciáltságát egy másik módszer alapján, a felső 10% össz-
vagyonból való részesedését vizsgálva (I. 17. ábra)243 megállapítható, hogy  Nyu-
gat-Anatóliában nagyobbak voltak a társadalmi diff erenciák az amerikai gyarma-
tokon tapasztaltnál. Az elit  Burszában az összvagyon 60–70%-ával rendelkezett , 
az USA- ban 50%-ával. (Ebből nem következik viszont, hogy a  Burszában élő elit 

242   A másik mutató, a vagyon szórása alapján némileg más a helyzet: I. 32. ábra.
243     Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.

I. 17. ábra.

A vagyoni diff erenciák regionális alakulása a felső 10% összvagyonból való

 részesedése alapján, 1660–1840

A függőleges tengelyen a lakosság 10%-a által birtokolt vagyon %-ban megadva.  

Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.
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gazdagabb volt az amerikai gyarmatok vezető rétegénél.)  Kayseriben és  Kasta-
monuban a 18. században kisebb volt a diff erenciáltság, de ez fokozatosan nőtt  
a 19. századra.  Szófi a és   Vidin 18. századi elitje szintén szegénynek számított  a 
nyugat-anatóliai városokkal összevetve, azaz  Ruméliában hasonló volt a társada-
lom diff erenciáltsága a kelet-anatóliai városokéhoz. Igaz,  Vidin kiindulási értéke 
egy háborús állapot végét tükrözi: a város 1800-ig folyamatosan gyarapodott .244 
Összességében az elit vagyona nőtt  vagy stagnált az anatóliai városokban a 18. 
században és a 19. század elején. Az egyenlőtlenség a gazdagodással párhuzamo-
san nőtt , az európai trendeknek megfelelően (ez a megállapítás a 19. századra már 
nem érvényes, vö. I. 6.; I. 8. és I. 17. ábra).245 Nem meglepő, hogy  Manisa és  Bursza 
térségében a 18. század „decentralizációs” és „privatizációs” korszakában tetőzött  
a vagyon átlagos értéke, mivel  Nyugat-Anatóliában sok föld és így csiftlikképzési 
lehetőség volt, mely a nyugati kereskedelembe való bekapcsolódás révén nagy 
jövedelmezőséget biztosított . 

Mint látható, a birodalmat nem az egyveretűség jellemezte:  Rumélia helyzete 
nem ítélhető meg  Anatólia alapján és fordítva; még az egyes társadalmi vagy vallá-
si csoportok vagyoni helyzete is jelentős tér- és időbeli varianciát mutatott . Így míg 
a török szerzők anatóliai adatok alapján joggal érvelnek, hogy a vagyoni különbségek csök-
kentek az egyes társadalmi-vallási csoportok között , ez egyáltalán nem igaz a ruméliai pél-
dákra. Fordítva, míg  Ruméliában a városi lakosság átlagos vagyona hullámzott -stagnált, 
 Anatóliában csökkent (vö. I. 4–I. 5. és I. 13., illetve I. 16. ábrák). Közös jellemző viszont 
a különböző régiók városi társadalmai diff erenciáltságának foka között i különbsé-
gek lassú eltűnése (I. 8. ábra és I. 29. táblázat). Az eltérő interpretációk abból szár-
maznak, hogy a vagyonosodás vizsgálatának számos megközelítési módja létezik.

Az életszínvonal (a jövedelmek és a megélhetési költségek hányadosa) köz-
ponti szerepet játszott  a stabilitás fenntartásában.  Isztambul volt a fogyasztás köz-
pontja: 5000 bolt működött  a városban 1800 előtt . A lakosságot piaci ár alatt  kellett  
élelemmel ellátni, különben politikai zavargások törtek ki. Az alapélelmiszernek 
számító szaloniki gabona így a fővárosban olcsóbb volt, mint  Boszniában,  Ma-
cedóniában (háború idején azonban megduplázódott  az ára),246 viszont a tojás és a 
sajt háromszor olyan drága volt a fővárosban, mint vidéken. 1755–1762 között  a fő-
városba éves átlagban 5,5 millió kile gabonát hoztak be, amit 449 őrlőmű dolgozott  
fel (ez 140 ezer tonna, s 400 ezer fő körüli lakosságot sejtet).247 A beszolgáltatási 
kényszer miatt  a bolgár állatbeszállítók és a helyi hentesek összejátszott ak, sok-
szor felkerekített ék az állatok számát, hogy csökkentsék a veszteséget. A román 
fejedelemségek félmillió állatot hajtott ak a főváros vágóhídjaira tribútumként – de 
már piaci áron eladva őket. A román kereskedelem 60%-a a birodalommal bonyo-
lódott , és a gabonakonjunktúra előtt  csak a művelt föld hatoda volt szántó, a többi 
az állatt artást szolgálta. Miután az 1830-as években enyhített ék a gabonaszállításo-
kat sújtó korlátozásokat, a bojárok megkezdték a szántók kiterjesztését, s a robot-

244   A diagramból arra nem következtethetünk, hogyan viszonyult a ruméliai elit vagyonának értéke az 
anatóliaihoz (csak a saját közösségéhez mérten). Erre nézve lásd az I. 3. fejezetet.

245   Ekkor az európai folyamatokhoz képest „komplementer” trendek voltak jellemzőek.
246    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 799. 
247    Aynural, S.: Bakers and Millers of Istanbul i. m. A molnárok ekkor 18 akcse/kile (6 gros vagy 36 

gramm ezüst/t) jutt atásban részesültek az őrlésért, azaz bevételük 33 millió kurus volt.
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munka mennyisége már a Kiszeljov-féle szervezeti statútumok korlátozásai előtt  
jelentősen növekedett . 

Az I. 18. ábrán jól látható, hogy a kelet-balkáni és román gabonaárak eltértek 
az európai piaci trendeket szimbolizáló bécsi és nyugat-balkáni (például  Ragu-
za) áraktól. A román gabonaárak igen alacsonyak voltak a 18. század végén–19. 
század elején, a kelet-balkáni gabonaárak szintén leestek 1780–1800 között  a nyo-
mott  árú felvásárlások miatt . Mindez vonzóvá tett e a térségbeli gabonát a Nyugat 
számára. Csakhogy a  Szvistov– Bécs távolság 1100 km volt folyón felfelé, ez utóbbi 
eleve duplázta a szállítási költségeket, míg a  Rusze– Brăila (oszmán irányú) táv 
csak 320 km volt, és 100 kg gabona 100 km-en történő szállítása 0,6–1,7–3 gramm 
ezüstt el volt egyenértékű  Berov szerint.248 A szállítási ár osztrák irányban bekö-
vetkező csökkenése (a 18–19. században feleződött  a költség) ellenére a nyugati 
irányú (folyami) szállítás akkora költségnövekedést eredményezett , hogy megha-
ladta az árkülönbözetet és nem érte meg az export  Ausztriába. (Így vált lehetővé, 
hogy  Magyarország is gabonaexportra álljon át.)

248   1843 előtt  a  Szvistov– Macin távolságon (360 km) 1000 oka szállítása 25 gros volt (0,6 gros/100 
km/100 kg), majd 70 grosra nőtt . A  Szilisztra– Macin távolságon (175 km) 20 oka szállítása 1 gros 
volt, azaz 1000 kg-é 25 gros (2 gros/100 km/100 kg).  Berov, Lj.: Änderungen der Preisbedingungen 
in Handel Österreichs mit den Balkanländern im 15–18. Jahrhundert. In: Österreichs Handel mit 
Südosteuropa und die wirtschaftliche Bedeutung der bulgarischen Länder bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts. Mitt eilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich. IV/B/II. Wien, 
1981. 20–21.

I. 18. ábra.

A gabona árának változása  Közép-Európában, a román fejedelemségekben 

és a  Balkánon (gramm ezüst/kg), 1760–1830

Adatok:  Berov, Lj.: Änderungen der Preisbedingungen in Handel Österreichs mit den Balkanländern 

im 15–18 Jahrhundert i. m. 
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Az exportt ilalom kijátszása a napóleoni háborúk idején a balkáni gabonaár 
ugrásszerű emelkedéséhez vezetett  a belpiacon, mint ez az I. 19. ábrán is látszik, 
és hiányt eredményezett , mely az oszmán provizionista gazdaságpolitika módosí-
tásához vezetett . (Mivel a román kikötők  Szalonikivel ellentétben kevésbé tudták 
kijátszani a tilalmat és nyugatra csempészni a gabonát, ott  a napóleoni háborúk 
idején is alacsony maradt a gabonaár.)

 Isztambul 18. századi kivételezett ségére jellemző, hogy a képzett  munká-
sok többet kerestek, mint a bécsi kőművesek, s a képzetlen munkások ezüstben 
kifejezett  bére is magasabb volt, mint a balkáni átlag (az utóbbiak a bécsi ta-
noncokkal kaptak azonos bért)  Özmucur adatai szerint. (Ugyanakkor jelentősen 
elmaradt a nyugati városokétól a defl ált jövedelem.) A megélhetési költségek 
ismerete nélkül mindez nem sokat mond, de az alacsony gabonaárak ismereté-
ben nem meglepő a következtetés, hogy a vásárlóerő-paritáson mért jövedelem 
 Isztambulban elég magas volt, sőt, míg a  bécsi és balkáni (gabonában mért) vá-
sárlóerő romlott , addig az isztambuli a 19. század elejéig javult. A 18. század vé-
gére a bécsi vásárlóerő még mindig duplája volt a balkáninak, miközben a napi 
bérekből vásárolható gabona mennyisége drasztikusan zuhant mindkét helyen 
(a bérek mindkét helyen emelkedtek kissé, de a gabonaárak is: a  Balkánon ez 
utóbbi 1800 körül jelentősen megugrott , ami az isztambuli és balkáni vásárlóerő 
együtt es zuhanását eredményezte, miközben a bécsi gabonaár kevésbé emelke-
dett ). 1820 után aztán a gabonaárak esésével és a balkáni bérek növekedésével 
újra nőtt  a balkáni és isztambuli vásárlóerő, s mindkett ő meghaladta a bécsi vá-
sárlóerő értékét (I. 19–I. 20. ábra).

I. 19. ábra.

A bérszínvonal változása Közép- és Kelet-Európában (g ezüst), 18. század 

 Özmucur– Pamuk és  Berov adatai alapján saját szerkesztés.
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A  Nyugat-Balkán bérei eltértek a birodalmitól, s árai is inkább a  bécsire ha-
sonlított ak. Jó példa erre a helyi (nem export!) gabonaár 1770–1790 között i – nem 
háborús eredetű – emelkedése. Az áremelkedés részben klimatikus, az 1789–1793 
között i rossz termésű évekkel van kapcsolatban (El Niño).249 A birodalom területén 
az áremelkedés csak 20 évvel később jelentkezett  – az illegális export okozta  hiány 
miatt  (I. 18. ábra). Így a térség nem tekinthető a birodalmi gazdaság részének. A 
 raguzai áremelkedéssel párhuzamosan a bérek is növekedtek (I. 21. ábra), így az 
egynapi munkabérből vásárolható kenyér mennyisége jelentősen nem változott  a 
század folyamán, a kávé viszont jóval olcsóbbá vált a kőművesmesterek (zidari) 
számára is. 1800 után az azonos gabonamennyiséghez ledolgozandó napok száma 
ugyan újra csökkent, ami jelentős béremelkedést feltételez az iparban (I. 22. ábra), 
de az  Oszmán Birodalom területén ez lényegében csak nominális (infl ációs) növe-
kedést jelentett , az életszínvonal nem javult (I. 20. ábra). 

249    Grove, R. H.: The Great El Niño of 1789–1793 and its Global Consequences: Reconstructing an 
Extreme Climate Event in World Environmental History. Medieval History Journal, 10, 2007/1–2. 
75–98.

I. 20. ábra.

A bérek vásárlóereje kg gabonában mérve, 1710–1830

 Özmucur– Pamuk és  Berov alapján saját szerkesztés. Vö. II. 5. 1. fejezet ábráival.
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I. 21. ábra.

Árak és bérek a 18. századi  Raguzában, 1711–1807

Dinár/nap, zidar = kőműves, nadnicsar = bérmunkás.

Vinaver, V.: Dubrovnik i Turska u XVIII veku. Srpska Akademija Nauka i Umetnost, Beograd, 1960. és 

Vinaver, V.: Ceni i nadnici u Dubrovniku u XVIII. veku. Istorijski časopis, 1958. 315–322. alapján saját  

számítás.

I. 22. ábra. 

11 kg (1 uborak) gabonáért és 1 oka kávéért ledolgozandó napok 

számának változása  Dubrovnikban, 18. század

Vinaver adatai alapján saját számítás (g = gabona, k = kávé).
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I. 1. 4. A kirdzsali kor 

A kirdzsali kor viszonyainak megértéséhez számos társadalmi-gazdasági és kül-
politikai folyamat kölcsönhatásának ismerete szükséges. Emiatt  nincs egységes 
álláspont a mozgatórugókról, a kiváltó okokról, a korszak értékelése pedig máig 
vitatott . 

Mivel a 18. században elmaradtak a kormányzati reformok, az állam működ-
tetését (és szerkezeti átalakításának saját érdekeik szerinti kivitelezését) egyre in-
kább az igazgatásból korábban kizárt helyi elit vett e át. A kormányzati funkciók 
a védelem mellett  gyakorlatilag csak az adószedésre korlátozódtak, miközben a 
korábban jól elkülönülő társadalmi csoportok szerepkörei összemosódtak, átfe-
désbe kerültek. A birodalomra egyébként is jellemző volt a struktúrák egymásra 
torlódása. 

A 18. századot három korábban alapvető „intézmény” felbomlása-átalakulása hatá-
rozta meg, ez pedig az askeri réteg (és szolgálati birtoka), a miri birtok és a raiyet 
çiftlik. Ez természetesen a parasztságot, szpáhikat és állami hivatalnokokat is érin-
tett e. A prebendáriusok, hivatalnokok egyre több állami földet (miri) vontak ki 
a szultáni fennhatóság alól, oly módon, hogy vakuff á alakított ák őket. A vakuf 
földek 70–80%-a ekkor már nem kegyes vagy szociális célokat szolgált, a haszonél-
vező gyakran az adományozó vagy leszármazott ai voltak, viszont az ilyen földet 
nem terhelte adó és el sem lehetett  konfi skálni! Önállósodásuk az államot még 
gyorsabb rotációra és további, gyakran újabb költségekkel járó paralel ellenőrző 
szervek kiépítésére ösztönözte, de ett ől a folyamat nem állt meg. A jelenség a 20. 
századig megmaradt, igaz, a 18. században még csak a városi társadalmi elit (az 
esetek 80–90%-a) élt ezzel a lehetőséggel vagyonának megmenekítése-örökítése 
érdekében, később már a parasztság is. Vidéken ugyanis az élethosszig tartó bérlet 
megjelenése miatt  nem volt szükség ezekre a praktikákra, ezért egy évszázaddal 
később, a 19. század utolsó negyedében tetőzött  a folyamat, miután az élethosszig-
lani adóbérletet eltörölték.250

A központi hatalom hanyatlása miatt  (amit a központba befolyó jövedelmek 
kis értéke és redisztribúciójának problémái egyértelműen jeleztek), az állami (szol-
gálati) jövedelem bizonytalanabbá vált, mint a földalapú magánjövedelem. Minden asz-
kericsoport az ulemáktól a janicsárokig igyekezett  földhöz jutni, akik pedig ren-
delkeztek földdel, mint a szpáhik, azok az örökíthetőséget és a katonai szolgálatt ól 
való mentesítést kívánták elérni. Az állami hivatalnokok, kormányzók, hogy ap-
parátusukat hatékonyabban működtethessék és beszedhessék az állami adókat, 
mellesleg megerősítve társadalmi pozíciójukat (a rotáció már a kádiknál is igen 
gyors volt, nemcsak az adószedőknél), az állam likviditási problémái (fi zetés késé-
se), valamint az adóbérlet nagy kezdőtőkeigénye miatt  szintén igyekeztek földhöz 
jutni. A nyugati gabonaár-emelkedés szintén ebbe az irányba terelte őket.

Ez viszont a paraszti gazdálkodás formáit is átalakított a. A bolgár parasztok 
nagy része elvesztett e a közösségi legelőhöz és erdőhöz való jogot és fi zetnie kel-
lett  érte, így jött  létre a bolgár agalik.  Boszniában a çiftlik nagybirtokká alakulása 
még erőteljesebb volt – ott  a parasztok lakóházaikat sem tulajdonolták (nemcsak 

250    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 712.
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a földet vagy a termelőeszközöket), így azért is fi zetniük kellett . A falvak is igye-
keztek alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz, de ez néha rosszul sült el, s ezért 
vált csiftliknagybirtokká sok falu.  Khalika falu a  Peloponnészoszon gabonater-
mesztésről juhtartásra állt át, de hamarosan 100 erszény pénz (50 ezer piaszter) 
adósságot halmozott  fel, ráadásul egy háztartást 400–700 piaszteres adó terhelt. 
A hitelek törlesztése pénz híján sokszor robot formájában történt (egyfajta adós-
rabszolgaságot eredményezve), azaz ezzel folytatódott  a parasztság gazdasági és 
jogi állapotának hanyatlása.  Hellász területén  Matruki falu havi 2%-os kamatra 
kapott  kölcsönt, és mikor fi zetésképtelenné vált, a lakók maguk ajánlott ák fel föld-
jeiket egy szerény összeg fejében csiftlikként  Janinai Alinak. A közösség egy része 
ráadásul  Agrafába szökött  és szövőmunkásnak állt, számukra ez a stratégia, az 
átrétegződés sikeresnek mondható, a privilégiumokat kiharcoló céhek azonban 
aligha örültek a „kontárok” megjelenésének, nem is beszélve Janinai Aliról, aki 
munkáskéz nélkül maradt, ezért a földekről eltávozott aktól (és az ott  maradtaktól 
egyaránt) továbbra is követelte a tartozást.251

A földjövedelmekért való versenyfutás hatására tehát a társadalmi mobilitás 
is megnőtt  ezekben az időkben. Az adózást kikerülendő, a  Balkánon egyre gyako-
ribbá vált, hogy az aszkeri réteg és a muszlim millet összefonódott . Míg a muszlimok 
dominálta  Ankarában 1785-ben az adókötelesek és adó alól felmentett ek aránya 
19:1 volt, és az adózás a város létszámának csökkenését eredményezte,252 addig 
a  Balkánon az aszkericsoportba a janicsárok közé magukat bevásárló muszlimok 
így menekültek meg a súlyos adók elől (például az adóbérlők, de adószedők is). 
Fordított  irányú társadalmi mozgás is megfi gyelhető volt:  Boszniában a muszlim 
szláv parasztokra nemcsak tizedet, de fejadót, majd egy új rendkívüli adót (taksit) 
is kényszerített ek, miközben harcolniuk is kötelességük volt. Az aszkeri rendhez 
való tartozásuk elismerése érdekében ezek a parasztok a csatlakozó janicsárokkal 
együtt  a század közepén fellázadtak, s a kormányzat végül elismerte adómentes-
ségüket. De 1768-ban újra rájuk kényszerítik az adót, s újfent a ráják sorai között  
találjuk őket.253 

A 18. századot nevezhetjük nyugati terminológiával az  Oszmán Birodalom-
ban a „hűbériség” évszázadának – abban az értelemben mindenképp, hogy a szul-
tán és a helyi apparátus közé több hierarchikus lépcső is beiktatódott , így nem 
mindenki a szultántól függött , s a hűbéri láncolatban lévő magánszemélyek egyre 
gyakrabban (bár illegálisan) idegenített ek el vagy örökített ek javakat, az aszkerik 
éppúgy, mint az adóbérlők. A 19. század pedig a klasszikus értelemben vett , de 
 Ruméliában csupán egy évszázadot megélt jobbágyságé: míg a 18. század legele-
jén a telkéről elmenekülő paraszt 15 év után „törvényessé” vált új helyén, azaz 
nem volt visszaültethető az eredeti birtokos telkére – ez a század végére sokkal 
nehezebbé vált. A kötelezett ség ráadásul az obštinára vonatkozott : egy-egy tag 
távozása után a terhek nem lett ek kisebbek, hanem újraosztott ák őket (a tímár-
birtoknak, de az adóbérletnek is rögzített , névleges jövedelme volt). Így, miként 
 Oroszországban, a közösség érdeke itt  is a vándorlás korlátozása volt. A csiftlikre 

251   Uo. 689.
252   Uo. 661.
253   Uo. 687.
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ültetett  paraszt a kett ős adóztatás és a földesúri bíráskodás megjelenésével a 19. 
század elejére (muszlim és keresztény közti vitában is a kádi döntött  a muszlim 
jogszokás alapján) egyre kevésbé különbözött  a közép- és kelet-európai sorstársá-
tól, a szultáni fennhatóság névlegessé vált.254

Mindezen átalakulások önmagukban is felerősített ék a társadalmi mobili-
tást, de a véres végkifejlet nem lett  volna szükségszerű. A további tényezők, a 
háborúk, dezertálások, a krími tatár haderő maradékának  Balkánra húzódása 
( Mahsúd Girej kán csapatai), az ajánok államhatalomhoz való viszonyának meg-
változása, a helyi toborzású rétegek növekvő szerepe a birodalom hadrendjében, 
a muszlim kisbirtokosok deklasszálódása mind hozzájárultak a birodalom belső 
helyzetének romlásához (amit a szerkezeti és fi skális válság majd tovább mélyít). 
A népesség növekedését (a dzsizje 18. század első felében mérhető 30%-os nö-
vekedése mögött  még sem infl áció, sem adóreform nem állhatott ) nem követt e 
a terméseredmények javulása, ellenkezőleg, a raiyet çift mint gazdasági egység 
szétesése, az egyenlőtlen teher- és birtokviszonyok, valamint a háborúk növekvő 
társadalmi és migrációs mobilitáshoz vezett ek (ugyanez volt jellemző a hajdúk 
 Magyarországára). A migráció viszont ellentétes volt a földből élő elit érdekei-
vel, hiszen az adóalapot, illetve a terméseredményeket csökkentett e, megakadá-
lyozásához viszont fegyveres erőre volt szükség. (Szintén ellentmondás volt a 
lokális népességnövekedés255 és a fokozódó élelmiszerexport között , mely több 
régióban belső hiányt eredményezett .) A szpáhikat kiváltó, zsákmányért-zsol-
dért harcoló helyi katonák, mivel békeidőben jövedelem nélkül maradtak – nem 
lévén az aszkeri rend tagjai, de visszailleszkedni a korábbi társadalmi struktú-
rába nem állt szándékukban, vagy nem is volt hová – felajánlott ák szolgálatai-
kat azoknak, akik képesek voltak érte fi zetni. Így jött ek létre a kirdzsali (kırdjali) 
bandák (indiai megfelelőjük a pindari). Folyamatos foglalkoztatásukat a számos 
társadalmi-hatalmi törésvonal biztosított a, melynek keretében önmaguk felszá-
molását kellett  volna elvégezniük, miközben a termelési feltételek drasztikus 
rontásával újratermelődésük is biztosított  volt.256 Ez az ördögi kör az  Oszmán 
Birodalom hibás társadalompolitikájának következménye volt.

A korszakban az ellentétek a milletek között  is számos téren manifesztálódtak. 
A városokban nőtt  a feszültség: élesedett  a harc a muszlim és a keresztény céhek 
között , az előbbiek ugyanis adómentesek voltak és lehetett  milíciájuk is (ami a 
vidéki bandák kialakulásának idején nagy előny volt), azaz a városi politikai élet 
egyik meghatározó tényezőjévé nőtt ék ki magukat.257 A céhesek igyekeztek nu-

254   Ugyanakkor elméletileg továbbra is miri földnek tekintett ék a csiftliket (akkor is, ha felhagyott  
állami birtokot vontak újra művelés alá), mert a végrendeletekben a csiftlikek értéke nem szerepel, 
csak a rajtuk álló eszközöké, házaké, a bérleti díjé, bevételé stb. 

255   Nagy regionális diff erenciák voltak. A 18. század második felében  Szíriában például csökkent a 
lakosság (lásd a beduinokkal kapcsolatos felvetéseket az előző fejezetben), míg a  Balkánon nőtt  a 
keresztények száma (az összlakosságra vonatkozó adatok bizonytalanok).

256   Ahol az államhatalom és a jogrend megrendül, s megszűnik a kényszerítő erő, az állami erőszak 
monopóliuma, ott  Georg  Elwert szerint a társadalom vitás problémáinak rendezéséhez megnő 
az igény az erőszakkal mint árucikkel kereskedő csoportosulások iránt (a kirdzsaliknál leírtak 
érvényesek az 1903 utáni macedón helyzetre, de a török kori Magyarország hajdúmozgalmaira is). 

257   De nem mindenütt : az 1730-as felkelésben játszott  szerepük miatt  az isztambuli céhek esetében 
erős centralizációs tendenciák bontakoztak ki (ellentétben a vidéki céhekkel, lásd például az 
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merus clausust alkalmazni a keresztények és zsidók ellen, maximálva számukat 
egy-egy foglalkozás esetén, de nem iktathatt ák ki őket teljesen a céhes életből.258 
Ugyanakkor muszlim kereskedőgenerációk nem alakulhatt ak ki, mert a muszlim 
öröklési rend a vagyon felosztását követelte meg. A milleten belüli ellentétek sem 
voltak elhanyagolhatók:  Damaszkuszban a kézműves janicsárok és a karaván-
utakat védő birodalmi janicsárok küzdött ek a szupremáciáért, miközben a helyi, 
vidéki ajánok is beleszóltak a küzdelembe és gyakran visszatartott ák a gabonát, 
ami árfelhajtó hatással bírt, s gyakran éhínség is tombolt.259

A. F.   Miller szerint a „kirdzsali” idegen jelenség  Ruméliában, anatóliai mar-
talócokról van szó, akiknek szerepe a szultáni hatalom ellen lázadó, a közrendet 
feldúló elemként egyértelműen negatív. A kirdzsalik megbízóinak tekintett  aján 
nála szintén a hatalommal szembeforduló retrográd, konzervatív, a szultáni refor-
moknak ellenszegülő elemként jelenik meg (noha kitermelődése éppen a központi 
hatalomnak köszönhető).260 De az aján szó csak a 18. század végén kapott  pejoratív 
jelentést, láthatt uk, hogy a jelenség régebbi és nem feltétlenül destruktív.261 Jusuf 
 Akçura szerint a kirdzsalik szerepe nem egyértelmű, társadalmi összetételük leg-
alább annyira vegyes, mint amennyire tevékenységük vitatott . A kirdzsali mint 
jelenség vallásilag-etnikailag sem fogható meg, hiszen mint Sztefan  Atanaszov bizo-
nyított a Dimitar  Koszevvel való vitája során – mikor az utóbbi a bolgár felvilágoso-
dás és forradalmárok szövegeire támaszkodva a jelenség bolgárellenes muszlim élét 
hangsúlyozta –, hogy tömegével vett ek benne részt bolgárok, részben a szpáhirendszer 
(régi és új értelmezése) ellen tiltakozva.262 

Kemal  Karpat szerint a 18. század utolsó harmada  Ruméliában a muszlim 
társadalom rétegződésében is jelentős változásokat eredményezett : a háborúk, jár-
ványok és romló közbiztonság miatt  az izolálódó muszlim parasztság deklasz-
szálódott , a városi adminisztrációból és ipari tevékenységekből pedig kiszorult, 
helyüket keresztények vett ék át: így a muszlim társadalom középréteg nélkül maradt. 
A muszlim társadalom gazdagabb része földbirtokos volt, a szegényebb kispa-
raszt – kereskedő vagy iparos kevés akadt között ük.263 Éppen a vidini janicsárok 
esete bizonyítja, hogy Karpatnak nem minden esetben lehet igaza (ők egyaránt 
törekedtek földszerzésre és céhes pozíciókra, kiszorítva onnan a keresztényeket), 
ez viszont egy új értelmezést is ad a kirdzsali jelenségének, a deklasszálódástól 

I. 3. 1. fejezetben a vidini janicsárokról szóló részt), hiszen gyakran a szultán döntött  ügyes-bajos dol-
gaikban, kiiktatva a vidéken döntő szerepet játszó kádit és a muftit. Faroqhi szerint a meggyengült 
szultáni hatalom legitimációs bázisának erősítése miatt  erősödött  a fővárosban a centralizáció. 
Olykor a céhes vezetőket is a szultáni palota nevezte ki, sőt gyakran pénzért árusított a a posztot. 
 Faroqhi, S.: Guildsmen Complain to the Sultan: Artisans’ Disputes and the Ott oman Administra-
tion in the 18th Century. In: Legitimizing the Order. The Ott oman Rhetoric of State Power. (The 
Ott oman Empire and its Heritage. Politics, Society and Economics.) Eds.:  Karateke, H.– Reinkowski, 
M. Brill, Leiden–Boston, 2005. 177–194.

258   Uo.
259    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 702–705.
260   Uo. 12.
261   Ezért is hívják a 18. század végét kirdzsali korszaknak, míg az ajánok kora kifejezést egy tágabb 

intervallumon értelmezik.
262    Mutafcsieva, V.: Kirdzsalijszko vreme i. m. 10.
263   Uo. 25–26.
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tartó középosztály vagy éppen az oda felemelkedni vágyó rétegek küzdelmeként 
azonosítva azt. A föld nélkül maradó muszlim rétegek számára ugyanis a lokális 
haderő, még inkább a janicsárok soraiba való bekerülés (aszkeri státus) menekü-
lést jelentett  a deklasszálódás és a hadiadók elől.264 

Ami az ajánok és az államhatalom viszonyának változását illeti, arról, hogy helyi 
hatalmasságok az avariz és a dzsizje (ismételt vagy jogtalan) beszedésével kíván-
tak jogosulatlan többletjövedelemhez jutni, már 1710-ről van tudomásunk. Ek-
kor az aján ( Salihzade Mehmed aga) még csak a távol levő szpáhi megbízott ja, és 
fegyveres csapatokról sem esik szó. Ugyanígy  Jakorudában  Mehomijai Abdur-
rahman is a megfi zetett  adón túli szolgáltatást követelt a közösségtől, de ekkor 
ezen panaszok még eljutott ak a központi hivatalokig és kivizsgálást nyertek.265 
1756-ban  Drinápolyban 25 muszlim és keresztény panaszolta be a korábbi ajánt, 
Ali agát, hogy a megengedett nél több adót szedetett  be, s végül – ez az állam 
ekkori relatív erejét jelzi – az új ajánok, Halil és  Hussein aga – 3000 grost visz-
szaadtak (30–60 ezer gramm ezüst). 1747-ben Elhadj Murteza és veje, Ali serdar 
100–200 embert fosztott ak ki és öltek meg jogtalanul, és 94 ezer akcsét zsákmá-
nyoltak. Az állam egyre kevésbé volt képes kárpótolni a sértett eket.266 A hatalom 
decentralizációja nem jelentett e a közigazgatás hatékonyabbá válását, sem a közbiztonság 
növekedését. 

A rossz közbiztonság miatt  lehanyatlott  a belkereskedelem: 1756-ban a szlive-
ni vásárra igyekvő boszniai, belgrádi, niši és szófi ai kereskedők közül 48-at öltek 
meg  Vakarel falu mellett  a banditák, és pénzüket is elvett ék.267 1800 előtt  máltai 
kalózok akadályozták a kereskedelmet.268 

Az ajáni pozíció jellegéből fakadóan sokszor az ajáni hatalmat legálisan gya-
korló nagyurak ellen is riválisok léptek fel: így 1785-ben  Ruszéből  Celebi Mehmed 
csapatai elűzték  Burunsuz Ahmed ajánt, a rend törvényes őrét. Az előbbi ráadásul 
a polgári lakosság ellen is fellépett , 170 török nőt adott  el, kirabolta a keresztény 
templomot és a városi vezetőket. Csapatait az 1781-ben  Nikápoly térségéből már 
kiűzött  irregulárisok alkott ák. A török államhatalom gyengeségét jelzi, hogy a kér-
déses körzetben nem volt képes megsemmisíteni a lázadókat, csak másik tarto-
mányba szorítani őket (ezt is szintén kirdzsali erőkre támaszkodva érte el), ahol 
tovább folytathatt ák tevékenységüket.269

264   Egyes ajánok, mint például  Bozkjar ura, Abdülhalim akár 20 ezer gyalogossal és 3000 lovassal is 
rendelkezett  a 18. század végén a vilajetekből sorozott  önkéntesek révén.  Anatóliában a  Karaos-
manoğlu és a  Çapanoğlu klán is rendelkezett  20-20 ezer helyi harcossal.  Mustafa Bajraktart 35 ezer 
kirdzsali támogatt a.

265    Mutafcsieva, V.: Kirdzsalijszko vreme i. m. 51.
266    Razgradot 1759-ben fosztják ki, a szomszéd falvakból a városba betörő 56 török harcos már a 

banditizmus előfutárának tekinthető. 1762-ben  Kazanlıkban tört ki összecsapás, a Porta ugyan 
oklevélben biztosított a az aján kárvallott jait, hogy az ajántól elkobzott  vagyonból kárpótolja őket, 
de végrehajtatni nem tudta az ítéletet.

267   Tabakov, Sz.: Isztorija na grad  Szliven. Vol. 3. Szófi a, 1929. 133.
268    Juchereau de Saint-Denys A.: Histoire de l’Empire Ott oman i. m. 425. A közbiztonság hasonló fokú 

romlására csak az 1870-es évekből van példa:  Najden Gerov konzul szerint csak 1874-ben 30 em-
bert öltek meg mindössze 26 ezer piaszterért.

269    Mutafcsieva, V.: Kirdzsalijszko vreme i. m. 65.



108

I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN (1699–1783)

 Mutafcsieva szerint a kirdzsali válságjelenség, de nem szervezett  mozgalom: 
nemcsak azért, mert nincs egységes ideológiája, szervezeti kerete, s a társadalmi hetero-
genitás jellemzi, hanem mert nincs egységes célja sem. Ugyanis az – az antitézis – sem 
tartható, hogy kizárólag a szpáhik és bolgár csorbadzsik (kodjabaşik) ellen lázadó 
bolgár parasztok földszerző mozgalmáról lenne szó, noha tény, hogy  Humbaradji 
Mehmed 1780 körül már bolgár harcosokat használt hatalmi centruma kiépíté-
séhez,270 s  Çingiz Giráj trónkövetelőként szintén nagyszámú keresztényt alkal-
mazott .271 Bolgárok  Pazvandoğlu táborában is akadtak, sőt a keresztények adóját 
is mérsékelte, annak ellenére (vagy éppen azért), hogy Pirotban bolgár felkelés 
bontakozott  ki, s számos  Pazvandoğlunak engedelmeskedő subaşit megöltek.272 Ha 
azonban a jelenség kifejezett en bolgár lett  volna, akkor érthetetlen lenne, hogy a 
központi hatalom miért engedélyezte 1820-ig ( Ypszilantisz felkelésében való rész-
vételükig) a ráják fegyverviselését. Kirdzsali névvel eleve a haszkovói muszlim 
kisbirtokosok bandáit illett ék először, céljuk az volt, hogy paramilitáris erőként az 
aszkeri (askeri) rend tagjaivá avanzsáljanak, kitörve az adófi zető rája (muszlim!) 
pozíciójából.

A kirdzsali csapatok egy része a központi hatalom ellen lázadó urakat támo-
gatt a (az ő ellenjelöltjük lett  a reformtörekvésekkel, így a dinasztiával szemben 
 Çingiz Girej, s ezzel a mozgalom kinőve a bandaháborúból politikai jelleget öltött ), 
másokat az állam bérelt fel, megint mások a „ruszcsuki barátok” mellé álltak, akik 
a dinasztiát támogatt ák ( Mustafa Bajraktar 1781-től maga is kirdzsali volt Mustafa 
Alemdar néven). Nem tudni, mennyire voltak csapataik fogékonyak az ideológiá-
ra, s mennyiben vezett e őket az opportunizmus. Társadalmi és ideológiai hetero-
genitásuk miatt  e csoportok összefogása is csak ideiglenes volt  Mustafa Bajraktar 
hatalomra jutásának idején – a kirdzsalik közül sokan ugyanis éppen a janicsárok-
hoz hasonló kiváltságokra vágytak, néhányan pedig  III. Szelim új hadseregének 
magvát alkott ák.273  Miller és  McCarthy szerint a kirdzsali kor a „feudális anarchia” 
korszaka.274

A hatalom hol a kirdzsalik leverésére küldte a veszélyesebb ajánokat ( Szere-
szi Izmail, 1793,  Janinai Ali 1803), hol nagyvezírré nevezte ki őket ( Pazvandoğlu, 
1799–1801), hol fegyverrel lépett  fel ellenük (miközben az illető azok ellen a láza-
dók ellen harcolt, akik a központi hatalommal szemben léptek fel:  Pazvandoğlu, 

270   Uo. 60.
271   Uo. 235.
272   Uo. 320.
273    Mustafa Bajraktar (Alemdar) ugyanúgy járt – az őt hatalomra jutt ató kirdzsalik szétszéledtek 

1808-ra, amely bukásához vezetett  –, mint három évvel korábban Tepeleni Ali, aki szintén meg-
próbálta hatalma alá vonni Ruméliát. Így aztán  Mustafa Bajraktar nagyvezírsége nem is jelentett e 
a ruszcsuki program megvalósulását, mint azt  Miller vélte, hanem éppen ellenkezőleg, a szepara-
tizmus és anarchia csúcsát jelentett e támogatóinak érdekellentétei miatt .  Isztambul alól először Tepeleni 
Ali csapatai, majd az anatóliai  Çapanoğlu és  Karaosmanoğlu hadai tértek haza, végül követt e őket 
 Szereszi Izmail erőinek zöme is. Végül saját erőit is  Ruszéba kellett  küldenie, mert  Pazvandoğlu 
utóda, a vidini  Idris Molla rátámadt a térségre, a korábban Bajraktar által elűzött  szilisztrai aján, 
 Jülükoğlu pedig  Sztara Zagorát fosztott a ki.

274   A fejlődés megkésett ségét vallók szerint a birodalomban is kifejlődtek a nyugati formációk, csak 
jelentős késéssel, s ez okozta a versenyképesség romlását a nyugatiakkal szemben.
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1797),275 hol egymás ellen uszított a őket (Bushatik és  Janinai Ali;  Janinai Ali és Iz-
mail  szereszi pasa).276

Az oszmán állam fegyveres erő híján a martalócok egy részét állami szolgá-
latba fogadta (armatolék), hogy az egyébként teljesen hasonló társadalmi bázisú 
(sőt gyakran azt előbbiek fegyvertársaiból, rokonaiból álló) kleftiszek ellen harcol-
jon. A két réteg között  a határvonal elmosódott , a szerepek (állami erőszak-mo-
nopólium érvényesítésének joga) gyakran cserélődtek. Az albánoknál a rokoni 
kötelék erősebbnek bizonyult a központi hatalomhoz való lojalitásnál. Így a ren-
dőrök és a rablók gyakran összejátszott ak, és védelmi pénzt szedett ek a falvaktól 
a béke megőrzé séért cserébe. Ezt a rendszert használta ki  Janinai Ali hatalma ki-
építéséhez, ugyanis 1793–1794 és 1803–1804 között  ő volt a rendőrfőnök. Miként 
a Bushatik profi táltak a központt ól való távolságból és  Szkutari fellendülő for-
galmából (a városnak 1850 táján 20 millió frank volt az importja, mikor  Szereszé 
2,5 millió,  Szalonikié 10 millió),277 úgy Ali is kihasználta a távolságot, a rendőrség 
felett  kiépített  hűbéri hatalmát és  Janina kereskedelmi forgalmát (és lojalitását 
bizonyítandó egyszer még   Bushatli megostromlásában is részt vett ). Felismerve 
saját érdekeit, Ali az „engedély nélkül” működő rablóktól megvédte a kereske-
delmi utakat és a kereskedőket (noha egyes csoportok a zsákmány egy részének 
átengedése fejében továbbra is folytathatt ák tevékenységüket „vámszedőként” – 
az így kialakult rendszer kísérteties hasonlóságot mutatott  az indiaival), ennek 
köszönhetően az angolok és a franciák is szóba álltak vele, mellesleg saját bevételei 
is nőtt ek. A pasa több mint ezer szultáni ingatlant sajátított  ki büntetlenül, s ennek 
jövedelméből tartott a fenn uralmát 1,5 millió ember felett .278

Ali bukása után sem lett  jobb a közbiztonság, s noha a csendőrség és a rablók 
között i összefonódásokat sikerült leküzdeni, a rablók által alkalmazott  taktika, 
illetve lokális kapcsolataik a 19. század közepén is törvénytelen eszközök alkal-
mazására késztett ék a rendfenntartó erőket. Mivel általában minden faluból szár-
mazott  egy-két rabló (kherszisz), és kilétük, rokoni kapcsolataik közismertek vol-
tak, a falusiak nem adták fel őket a csendőröknek (zaptie), inkább megvásárolták 
a rablókat (nem a csendőröket!), hogy egy másik falut vagy utazókat zaklassanak, 
s ne eredeti közösségüket. A rablók feladása rokonai bosszúját vonta volna maga 
után, vagy pedig a szomszédos falu is feladta volna az idegen faluból származó 
rablókat. Mivel a helybeliek gyakran élelmezték is a falujukból származó rabló-
kat, hogy békén hagyják őket, a csendőrség sajátos taktikát alkalmazott  a kapcso-
latok megrontására. Azt ugyanis nem tehett ék meg, hogy bezárnak mindenkit, 
aki a rablókat élelmezi, hiszen akkor rokoni kapcsolataik vagy éppen az általános 
félelem miatt  a fél falut be kellett  volna zárni, arról nem is beszélve, hogy a csend-

275   Mikor a szultáni seregek megostromolták  Vidint 1798-ban,  Pazvandoğlu csak  Napóleon egyip-
tomi betörésének köszönhett e a bukás elkerülését. A szultáni seregek lekötött ségét kihasználva 
ideiglenesen  Belgrádot is elfoglalta. E harcoknak a következménye a négy dahi hatalomra jutása 
(1801), mely a szerb felkelés előzményeként szolgált.

276   A kormányzati taktikákat illetően lásd  Koszev, K.: Precski za razvitie na kapitaliszticseszki otno-
sennija v balgarszkoto gradszko sztopansztvo prez 60-te i 70-te godini na XIX v. Isztoricseszki 
Pregled, 1964/5. 49. és konkrét példákat lásd még   Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m.

277   Turquie d’Europe. Albanie. État commercial de Scutari en 1854. Annales du commerce extérieur. 
Paris, 1856.

278    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 668. 
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őr lett  volna az orvlövészek első számú célpontja – helyett e inkább a csendőrök 
bevett ék magukat a faluba és hetekig ott  mulatt ak, felélve a falusiak tartalékait. 
Ezt egy idő után maguk a falusiak unták meg, s megkérték a brigantikat, hogy 
mérsékeljék tevékenységüket, esetleg költözzenek odébb. Mivel pedig a rablók 
is rá voltak szorulva az élelemre (jobb azt megkapni, mint elrabolni), gyakran 
engedelmeskedtek a kérésnek. A falusi csorbadzsik pedig azért sem léptek fel 
energikusan, mert csendőri fellépés híján az életüket kockáztatt ák a támogatás 
megvonásával a rablók irányában. 

A romantikus felfogás szerint a rablók közül a balkáni çelibi volt a legelő-
kelőbb – a kherszisztől és a hajduttól az különböztett e meg, hogy gyakran egykori 
derebégek, ajánok leszármazott ja volt, aki általában a központi hatalommal vagy 
képviselőivel, a (megvesztegethető) csendőrökkel került összeütközésbe. Az 
ilyen úr puszta megjelenése és fellépése is elég volt ahhoz, hogy az erdőn áthala-
dó kereskedők ellenállás nélkül átadják vagyonukat, szemben a kherszisszel, aki 
inkább orvlövész és hullarabló volt. A çelibi a szegények és elesett ek pártfogója, 
jótevője a központi hatalommal (például adóbérlőkkel) szemben: ez hozzájárul 
az imázsához, illetve ahhoz, hogy a helyi lakosság ne adja őt fel az államhata-
lom képviselőinek. A çelibi ugyanúgy rabol, mint a kereskedők, csak az utóbbit 
a keresztényekre vonatkozó, nagyhatalmak által kikényszerített  kapitulációk, az 
előbbit pedig az erdő mélye védi.279 

A 18. század végi orosz beavatkozás (1768–1774) és a hozzá kapcsolódó, al-
bánok által levert 1770-es görög felkelés, majd a napóleoni háborúk a balkáni gaz-
dasági-társadalmi relációkban sokkal súlyosabb változást eredményeztek, mint 
amit pusztán a katonai események alapján feltételezhetünk. A háborúk (az ajánok 
megerősödésén túl) komoly hatást gyakoroltak (1) a nemzetközi kereskedelemre, 
(2) a  Balkán (és a birodalom) gazdasági teljesítőképességére, fi skális helyzetére és 
(3) etnikai arculatára is.

A 18. század végén  Macedónia 3,2 millió kile gabonát, 100 ezer bála dohányt, 
80 ezer bála gyapotot termelt és termékei körülbelül felét ekkor még exportra 
szánta (gabonából ez 15 millió piaszter exportérték).280  Szalonikibe  Albániából és 
 Lariszából 400–500 ezer oka gyapjú érkezett ,  Jenidje,  Dojran,  Sztrumica és  Szeresz 
további 300 ezer okát produkált. Ez 30 kurus/oka áron számolva 25 millió kurus 
volt.  Szeresz és  Melnik térsége évente 50 ezer bála gyapotot exportált 5 millió 
kurus értékben.281 A ruméliai beglerbég székhelyét  Szófi ából  Monasztirba helyezte 
át: ez megannyi jele a háborúk előtt i prosperitásnak. 

A háborúk viszont megtörték a korábbi dinamikus növekedési tendenciát, ez 
érzékelhető a szaloniki gyapotexport 1780–1800 között i stagnálásából is (vö. I. 23. 
ábra). Mint azt  Beaujour szaloniki francia konzul is írta 1795-ben, a francia export a 
háború előtt  a kikötőbe még 3 millió frank volt. 282 Az import pedig képes volt a tel-
jes délfrancia ipar nyersanyagigényét kielégíteni, így a növekvő nyersanyagárak 

279    St. Clair, S. G. T.– Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria i. m. 115–122.
280     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 468. A bála (balle) 7 ballot, mindegyik csomag to-

vábbi 6 kötegből áll.
281     Uo. 427. (1870-re az említett  macedón gyapotexport – az amerikai polgárháború miatt  – megduplá-

zódott .)
282   A napóleoni háborúk előtt  18 cég üzemelt  Szalonikiben, ebből 11 francia, kett ő brit, három livornói 

zsidó.
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mellett  az olcsó balkáni alapanyagok átengedése a riválisoknak felelőtlenség lett  
volna.283  Beaujour fi gyelmeztetett , hogy a napóleoni háborúk miatt  a görög–oszt-
rák kapcsolatok intenzifi kálódása, valamint a kereskedelmi utak háborús átren-
deződése eredményeként  Szalonikiben osztrák előretörés fi gyelhető meg (noha a 
német irányú kereskedelem továbbra is görög kézen maradt, a  Balkánon erősödött  
az osztrák jelenlét). 284 

A sorozatos háborúk és a központi hatalom meggyengülésével párhuzamo-
san felerősödő muszlim–keresztény ellentét komoly gazdasági átalakulásokat 
hozott   Macedóniában.  Észak-Thesszália és  Dél-Macedónia lélekszáma és keres-
kedelmi jelentősége hanyatlott . 1787-ben Mahmud  Bushati szkutari pasa elfoglal-
ta a 10 ezer lakosú – ekkor még zömmel muszlim-bolgár, de a balsikerű orosz 
 Orlov-expedíciót támogató ortodox  Moszkopolisz 1769-es albán felégetése után a 
környékre menekülő vlahoknak köszönhetően hellenizálódó –  Monasztirt.  Mosz-
kopolisz példája nem egyedi. A 200 üzlett el rendelkező  Sziatisztát 1784-ben két 

283     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 542–543.
284   A  Beaujour által leírt jelenség már a francia befolyás megroppanásáról tanúskodott , amelynek 

oka a francia gazdaságpolitikai érdekek (az együtt működés gazdasági szempontból előnyös volt 
a franciáknak) és a felvilágosodás ideológiájának konfrontációja. A  Vergennes gróf által (korábbi 
francia követ) az államelméleti vita hatására felvetett  kérdés, hogy a despotikus hatalom támo-
gatása vállalható-e ideológiailag a francia államnak, aktuálpolitikai következményekkel, a fran-
cia politikai támogatás megszűntével járt.  Tott  báró leírásai szintén nem növelték a birodalom 
népszerűségét, sőt  Talleyrand éppen Tott  alapján tartott a lehetségesnek  Egyiptom meghódítását. 
Noha az  Oszmán Birodalom is megkísérelt szakítani a hagyományos franciaorientációval, a brit 
kormányzat a szimbolikusnak szánt oszmán lépést – az első oszmán követet 1793-ban  Angliába 
nevezte ki  III. Szelim, nem pedig a Monarchia-ellenessé vált  Franciaországba – nem méltatt a fi gye-
lemre. Nem utolsósorban azért, mert a napóleoni korszakban az ifj abb William  Pitt  kormánya az 
oroszbarát parlamenti frakció erősödése miatt  nem kívánta szorosra fűzni a kapcsolatait az oro-
szok ellenfelének számító oszmánokkal. A brit politikára lásd  Bagis, A. I.: Britain and the  Struggle 
for the Integrity of the Ott oman Empire: Sir Robert Ainslie’s Embassy to Istanbul, 1776–94. Is-
tanbul, 1984.  Vergennes tevékenységére pedig  Salomon, R.: La Politique Orientals de Vergennes, 
1780–4, Paris, 1935. és Bonneville de Marsangy, L.: Le Chevalier de Vergennes: son ambassade a 
Constantinople. Paris, 1894. 

I. 23. ábra.

A gazdasági fejlődésről tanúskodó export- és illetékbevétel-növekedés

a birodalomban, 18. század

  Genç, M.: A Comparative Study of the Life Term Tax Farming Data and the Volume of Commercial and Industrial 

Activities in the Ott oman Empire During the Second Half of the 18th Century. Hamburg, March, 1976. AIESEE 

 Symposium. 
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muszlim és keresztény albán vezér fosztott a ki.285 1790-ben a  Therméi-öbölben 
feltűnt  Lamprosz Katszonisz görög kalózhada (ő az orosz–török háborúban tiszt-
ként orosz szolgálatba állt, s érthető módon armatole így már nem lehetett  belőle). 
Tepeleni Ali pasa halála után muszlim albánok szintén felprédálták a 3000 házzal 
bíró hellenizált vlah Grammousztát, melynek lakosai szétszéledtek.  Anaszelicát 
(Lapšišta) az mentett e meg, hogy szláv és görög lakosai korábban átt értek az isz-
lámra, és helyi földesurakká váltak.  Grevena a francia  Pouqueville utazása idején 
(1820-as évek) mindössze 150 házat számlált, 25 évvel korábban 2500-at. A rossz 
higiéniai viszonyok és a korábbi pusztítások miatt  a lakosok között  50 éven felülit 
nem lehetett  találni.286  Bulgária és  Macedónia a bandák nélkül is sokat szenvedett , 
mivel eleve a török haderő felvonulásának útjában feküdt, így a kötelező, áron 
aluli beszolgáltatások is jobban érintett ék. A  Tepeleni (Janinai) Ali elleni háború 
elején, 1821-ben a hadsereg szükségleteinek kielégítésére rendelt gabona tonnán-
kénti ára jóval alacsonyabb volt a piaci 400 piaszternél.287 

A szultán hadait 1793-ban megverő szkutari pasa ellenében a Porta 1803-ban 
rövid időre a szintén albán származású Tepeleni Alit nevezte ki  Rumélia válijának 
a szulióta albánok felett  aratott  győzelmét elismerve. Terepszemléje  Monasztir ka-
zának további 26,  Vodenának 28 ezer kurusába került.288 1804-ben Ali pasa 5000 
főt számláló albán csapatai egészen  Plovdivig és  Szófi áig merészkedve szétver-
ték a  Kara Fejzi skopjei és Halil szamokovi pasák által is támogatott  lovas hajdut 
csapatokat.289 Miután  Szereszt és  Melniket290 is megszerezte, és a helyi csapatokat 
besorozta egységei közé, a hatalma növekedésétől megrémült központi hatalom 
visszarendelte  Epiroszba és megfosztott a a ruméliai váli címtől. Ellensúlyként a 
Porta  Izmail szereszi pasát kezdte támogatni vele szemben, aki a  Sztruma és a 
 Meszta folyók völgyét uralta  Plovdiv,  Komotini,  Szófi a és  Isztip között . Mivel Ali 
hadjárata után Izmailnak viszonylag kis erőkkel (2000 fős hadserege volt csak) is 
sikerült fenntartani a rendet, e gyapott ermő terület rendkívül vonzóvá vált a nyu-
gatról érkező menekültek számára.291 

Ali pasa uralma ugyanis nem jelentett e a biztonság visszatérését, mint ezt 
 Kozani és  Njaousza sorsa bizonyítja (lásd lejjebb), hiszen a pasa nyíltan két-
ségbe vonta a szultán szuverenitását a szomszédos paşalikok elleni sorozatos 
támadásai val. Egy 1816-os szultáni fermán szerint  Trikkalából 800 lakos mene-
kült a biztonságosabb  Szaloniki és  Szeresz, sőt keleten  Gümüldzsina- Komotini 
városába.  Krania,  Neveszka,  Trikala,  Agrafa,  Litochóri,  Berova és  Njaousza la-
kosai közül sokan  Nigritába költöztek, magukkal hozva a selyemszövés tradí-
cióit.292 A migráció gazdasági következményeibe a központi hatalom is belenyu-

285     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 475.
286     Uo. 498. és  Pouqueville, F. C. H. L.: Voyage de la Gréce. Vol. 1–6. Paris, 1826–1827.
287   Turszki dokumenti za makedonszkata isztorija. IV (1818–1827). Skopje, 1957. Nr. 120. A kény-

szeráron történő beszolgáltatásra lásd összefoglalóan  Hahn, W.: Die Verpfl egung Konstantinopels 
durch staatliche Zwangswirtschaft. Beihefte zur Vierteljahrschrifte für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte, VIII. Stutt gart, 1926. 1–22.

288   Turszki dokumenti za Makedonszkata isztorija, 1. i. m. 12–13.
289     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 515.
290   Sokkal jelentősebb város volt, mint ma: 30 bőrcserző üzem működött  1800 körül.
291     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 519.
292   Turszki dokumenti za Makedonszkata isztorija i. m. 3. 83.
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godni kényszerült: 1803-ban határozat született  arról, hogy a több mint 10 éve 
az eredeti lakóhelyükről eltávozott ak után nem kell nyomozni és visszatelepíteni 
őket, azaz mérsékelték a korábbi szigorításokat.293 A csiftliken élők távozása 
persze alapjaiban roppantott a meg a muszlim feudális elit gazdasági helyzetét. 
A  Dél-Macedóniából menekülő kereskedőréteg hatására virágzott  fel viszont 
 Közép-Macedóniában  Krusevo,294  Gopeš,  Megarovo295 és  Monasztir: 1801-ben a 
25 monasztiri szatócs többsége már görög vagy vlah nevű volt.296 Noha a tenger-
partt ól távol esett , a városban egyre több beratli telepedett  le, ami a kereskedel-
mi utak átrendeződését is jelentett e.297 Ez részben az északi irányú szárazföldi 
kereskedelem előtérbe kerülését jelentett e a Via Egnatia kelet–nyugati irányú 
áruszállításával (lásd  Raguza hanyatlását az I. kötetben), illetve a háborúk miatt  
1830-ig stagnáló tengeri kereskedelemmel szemben. Az új központok kisugárzá-
saként a vlah  Bukovo,  Dihovo,  Brusnik falvai 1800 körül már görög öntudatt al 
bírtak.  Struga,  Dibra és  Resen szláv dialektust beszéltek,  Ohrid félig bolgár, félig 
török volt, a környező 60 falu zömében azonban a szkipetár bandák és a görög 
elvándorlás következtében az albán jutott  túlsúlyra.298 

 Ali pasa uralma megosztott a a lakosságot: alapvetően a gazdagabbak tá-
mogatt ák, mert ők függtek jobban a kereskedelmi kapcsolatok működtetésétől, 
az utak háborítatlanságától, illetve nekik volt anyagi értelemben veszítenivaló-
juk.299 A következőkben  Kozani városka példáján illusztráljuk, hogy hogyan ve-
zetett  a prosperáló városok önkormányzatisága, illetve a pártok belharcaiba való 
külső beavatkozás e közösségek hanyatlásához. Kozaniban a harc még 1765-ben 
tört ki, mikor a néppárt megvádolta a gazdagabb kereskedőket, hogy visszaél-
nek a koinón szkoleion (általános iskola) alapítványi pénzeivel. Ennek eredménye-
képpen Rouszisz  Kontorouszisz kereskedőket tömörítő pártja Ali pasa oldalára 
állt, szemben a Georgiosz  Avliotisz vezett e „néppártt al”.  Avliotisz emberei 1780-
ban lemészárolták az ellenpárt egyik vezetőjét, mire  Avliotisz  Pestre menekült, 
 Kontorouszisz pedig az albán vojvoda segítségével, aki Ali embere volt, megsze-
rezte a főhatalmat. A helyzetet bonyolított a, hogy a város egyébként szultáni 
tulajdon volt (ezért is lehetett  önkormányzata), de Ali különadókat vetett  ki rá. 
1795-ben aztán  Avliotisz egy szultáni különmegbízott al az oldalán tért vissza és 
az ellenpárt vezérét börtönbe csukta. Az albán vojvoda azonban a szultáni kehája 

293   Uo. 1. 118–119.
294   A város 1769–1779 között  alapult,  Nikolica,  Moszkopolisz és  Linotopi, majd  Grammouszta elme-

nekült ortodox vlah és  Bithkuki keresztény albán lakosságából.  Kruševo élénk kereskedelmi és 
munkakapcsolatokkal bírt  Janina,  Szaloniki,  Szerbia,  Skopje és  Isztambul irányába is. A várost 
fénykorában 18 ezer lakos lakta, mely a 20. század előestéjére 14 ezerre csökkent.   Vacalopoulos, A. 
E.: History of Macedonia i. m. 485–486.

295    Megarovo a 18. század végén hat, szláv nyelven beszélő család kis települése volt csak, 1770 után 
 Linotopiból vlah,  Koloniából és  Bithkukiból albán ortodox lakosság menekült a muszlim albán 
irreguláris erők kegyetlenkedései elől a faluba. Az 1800-ban már 13 vízimalommal rendelkező 
település lakosai textillel, fémmegmunkálással, állatt artással és kereskedelemmel foglalkoztak.

296   Turszki dokumenti za Makedonszkata isztorija, 1. i. m. 99.
297     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 479–482. 
298   A 20 ezer fős  Veria környékének görögsége  Kis-Ázsiába vándorolt ki az albán nyomás miatt , he-

lyükre grekofi l szlávok érkeztek. Az edesszai püspök is kénytelen volt bolgárul megtanulni.   Vaca-
lopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 490.

299     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 495.
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távoztával megtámadta  Avliotisz kodjabaşi híveit és hetet megölt közülük (tanul-
ságos, hogy két állami hivatalnok is szembefordult egymással az ügy kapcsán!). 
 Avliotisz erre a  Monasztirba költözött  ruméliai válihoz fordult, aki elítélte az 
albán vojvoda fellépését. Erre az albánok módszeresen terrorizálni kezdték a 
lakosságot,  Theophilosz metropolita és az előkelők  Szerviába menekültek (noha 
akkor annak csak 500 háza volt).  Rouszisz kitört a börtönből,  Janinába mene-
kült s  Ali pasa csapatainak élén tért vissza 1797-ben. A várost elfoglalva megölte 
Av liotiszt, 16 hívét pedig felakasztott a. A helyzetét megszilárdítani ezzel ugyan 
nem tudta, de elvesztett e Ali bizalmát, aki számára az adók beszedése igen fon-
tos lett  volna, így hamarosan Ali másik embere, Joannisz  Sztinou váltott a fel őt.300 
A város kereskedelmi pozíciója azonban mindeközben összeomlott .301 

*

Ez a helyzet, a kirdzsali csapatok lázadásai 1798–1807 között , társulva   Napóleon 
1798-as inváziójával, az 1804-es szerb felkeléssel s az 1806–1812 között i orosz há-
borúval alapjaiban rengett ék meg birodalmat, mely az 1768–1812 között i 45 év 
alatt  csak 20 békeévet ért meg (s ebből 15 a sikertelen reformkísérlet kora). Az 
1812–1856 között  eltelt 45 évből pedig megint csak az utolsó 15 év, az 1840–1853 
között i időszak volt békés: ez utóbbi egy nagy gazdasági fellendülési periódus 
egyben, még olyan periferikus területeken, mint a fekete-tengeri  Samsun is kimu-
tatható volt (1841: 97 hajó, 1846: 192 hajó).302 1804–1840 között  viszont 35 háborús 
év követt e egymást. Nem volt olyan határzónája a birodalomnak, ahol ne lett  vol-
na konfl iktus, sőt  Mohamed Ali fi a,  Ibrahim  Konyáig masírozott , az 1797–1808 kö-
zött i belháborúról nem is beszélve. Csoda, hogy a birodalom költségvetése meg-
rendült? Akármilyen volt is a társadalmi-gazdasági berendezkedés, ezt egy mo-
dernebb társadalom és államszervezet sem biztos, hogy kibírja. Ha tudjuk, milyen 
állapotban volt  Magyarország 1606-ban és 1711-ben az 1593–1606 között i 13, majd 
az 1683–1711 között  eltelt 28 év után, akkor egyáltalán nem kell meglepődnünk a 
 Török Birodalom helyzetén és eladósodásán 1856-ban.303

A 18. század végén a birodalom viszonylag kedvező pénzügyi helyzetért 
öt tényező biztosított a: a) a vezető bürokraták igen magas fi zetése nem az álla-
mi adóbevételeket terhelte, hanem ingatlanjövedelmeken alapult; b) a katonai 
költségek viszonylag alacsonyak voltak, a közbiztonság pedig jó (a derebégek 
megjelenése előtt ); c) nem volt egészségügyi, szociális és oktatási célú kiadás, 
ez ugyanis a vallási alapítványok (vakuf) tevékenységi körébe tartozott , amely 
adománybirtokokból működtett e a rendszert; d) az állam nem volt eladósodva, 

300     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 500–513.
301   A görögök ellencsapásai (nem katonai értelemben jelentett ek kárt, hanem az ortodox millet meg-

bízhatóságát illetően) sem javított ak a helyzeten (1807:  Nikotszarasz betörése Izmail ellen, 1808: 
Eftimiosz  Blahavasz támadása  Janinai Ali ellen). A másik példa:  Njaousza a szaloniki pasa fenn-
hatósága alá tartozott , de 8–10 fős önkormányzati testület igazgatt a, s itt  is két párt formálódott  ki: 
a gazdagabb konzervatívokat Dragatasz  Mamantisz vezett e, a szegényebbeket  Zapheirakisz, akit 
az armatolék is támogatt ak. Ezt a megosztott ságot használta ki Ali pasa.

302   Das Schwarze Meer. Ergänzung-Conversationslexikon. Hrsg.:  Steger, Fr. Leipzig und Meissen, 
1851. 161–171.

303   Ugyan a franciák sokkal hamarabb kiheverték az 1790–1815 között i háborús időszakot, de a ver-
senyfutást a keleti piacokért elvesztett ék.
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így nem állt elő fi zetési kényszer. Az ötödik tényező – e) –  a kereskedelmi mér-
leg egyensúlya volt. Hiába van ugyanis egyensúlyban a költségvetés, a defi cites 
külkereskedelem pénzkiáramláshoz, likviditási problémákhoz és a lakosság el-
szegényedéséhez vezethet hosszú távon, ami kihat az állami bevételekre, a költ-
ségvetés egyensúlyára is.

E kedvező állapot viszont egyre inkább a külső körülményeknek volt köszön-
hető, s nem a belső erőforrásoktól függött , s igencsak labilis egyensúlyt takart. A 
19. századra minden pillér kidőlt. A birodalmat egyszerre érte számos kihívás, 
melynek hatásai szerteágazóak voltak, s befolyásolták a centrum és perifériái vi-
szonyát. A hadsereg elavult, létszáma elégtelen, s noha az 1776-os költségvetés 
alapján a többi ország haderejéhez képest olcsó volt, a költségvetésben így is je-
lentős tételt képviselt. Az ország területi integritását megvédeni csak egy modern 
hadsereggel lehetett , amelynek létrehozásához viszont pénz kellett . A szpáhi- és 
janicsárhadsereg felszámolásához erőszakra volt szükség, amit az állam már nem 
tudott  monopolizálni, hiszen éppen saját hadseregét akarta felszámolni, vagy 
kedvezményeket kellett  adnia (nyugdíj). Mindkett ő anyagi áldozatokat jelentett , 
ráadásul sebezhetővé tett e a központi hatalmat. A jövedelmek növeléséhez egy 
működőképes bürokrácia kellett , mely szintén nem volt olcsó. A peremvidékről 
befolyt összegek a piaci alapú kereskedelem és a szeparatizmus miatt  csökkentek, 
a belső erőforrások kimerültek. 

Az állami kiadások és a költségvetési defi cit megnövekedését (d) tehát a kato-
nai költségek megugrása okozta (elérték az 50%-ot) (b), azt pedig a rossz közbiz-
tonság és a sokasodó külpolitikai kihívások eredményezték. A rossz közbiztonság 
oka a vidéken megjelenő ajánok és a fővárosból eltávolított  janicsárok tevékenysé-
ge következményeként felerősödő vertikális és horizontális mobilitás volt. A biro-
dalom erre a kihívásra választ adni nem tudott , hiszen a kereskedelem mint bevé-
teli forrás gyakorlatilag kikerült a központi kormányzat ellenőrzése alól, akár az 
ajánok legális adóbérlete, akár a külföldi kapitulációk, akár a feketekereskedelem 
volumene miatt  (e). Sőt, maga az ajánok felemelkedése is annak köszönhető, hogy 
az európaiak távoli vilajetekben történő megjelenésének eredményeként a keres-
kedelmi tevékenység világpiaci alapokra helyeződött , így rövid idő alatt  profi tot 
tudtak realizálni, mellyel saját hatalmukat erősített ék meg. 

Míg a periférián a gabona- és húsexport (és az árak) felfutása bevételtöbbletet 
eredményezett , a centrumnak a bevételkiesés és rossz közbiztonság okozta költ-
ségnövekedés hatására állami és szolgálati vagyont kellett  elidegeníteni: a kincstá-
ri tulajdonú föld vásárolhatóvá vált, s ez megint a vidéki elitnek kedvezett , mely 
így tovább gyarapított a gazdagságának alapjait. Ezzel megszűnt a vezető tisztvi-
selők fi zetésének gazdasági hátt ere (a), akik gyakran inkább vállalták a központ-
tal való szembefordulást, ezáltal további visszacsatolásként még ingatabbá téve 
a közbiztonság helyzetét, így megnövelve az állami kiadásokat (b) vagy az adó-
bérlő szerepét. Ráadásul ebbéli tevékenységük szintén bevételkiesést okozott  (vö. 
I. 18. ábra). Az adó- és vámbérletek élethosszig tartó kiadása, sőt örökíthetősége a 
vidék erősödését segített e elő. Az exportlehetőségek kihasználása a centrumban 
társadalmi elégedetlenséget okozott : hiány állt elő, az árak emelkedtek, de a bé-
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rek nominálértéken stagnáltak, reálértéken zuhantak az állam infl ációs politikája 
 miatt .304 A megélhetési index romlott .

A Duna menti kereskedelmi többletből fi nanszírozták fellépésüket például 
a „ruszcsuki barátok”, a nizám-i djedid támogatói  III. Szelim idején.305 Miután pa-
radox módon éppen a centrumot gyengítő tartományi hatalmasságok segített ek 
leverni a reformok ellen lázadó fővárosi janicsárokat 1808-ban, akik már a szultáni 
hatalom abszolút (és isteni) voltát és az Oszmán-ház idoneitását is megkérdőjelez-
ték, midőn a (volt) krími tatár kán egyik fi át akarták a trónra ültetni, a sened-i itt ifak 
elismerte a tartományi adóbevételek helyi felhasználásának igényét, ami tovább erősített e 
a vidéki szeparatizmust és az ajánok gazdasági-politikai függetlenségét.306 1808 te-
hát a birodalmi decentralizáció csúcspontjaként is értelmezhető (a decentralizáció 
az 1864-es vilajetreformokkal jelentkezik újra). A központi hatalom saját fennma-
radása érdekében számos engedményt volt kénytelen tenni, melyek saját gazda-
sági alapját gyengített ék. A janicsárok megfékezése ekkor (1808) csak két új, a központi 
hatalommal rivalizáló elitréteg kitermelése árán sikerült: felemelkedtek a völgyfejedelmek és 
a gazdasági mellett  immár politikai hatalomra is szert tevő helyi adóbérlők.

A hatalom konszolidációja csak lassan haladt a fegyveres erő mellett 307 a bé-
kés konfl iktuskezelés eszköztárát is igénybe véve. Tabula rasát teremtve a ban-
ditizmus ellen vívott  harcban  II. Mahmúd 1819-ben fermánt adott  ki, melyben 
háromévi adómentességet ígért azoknak a rájáknak  Vidinben, akik visszatértek 
lakhelyükre.308 A központ egyedül  Mohamed Alival nem bírt. Bevételeinek növe-
kedését és kvázi függetlenségét jelzi, hogy a 4 milliós lélekszámú egyiptomi kor-
mányzóság jövedelme 1830 körül 400 000 zacskó pénzt tett  ki (1776-ban a biroda-
lomé volt összesen 90 ezer!),309 s noha a Török Birodalomnak fi zetett  adó értéke 
megnégyszereződött , így is csak 12 000 zacskóra nőtt .310 Ez ekkor alig 3%-a volt a 
bevételeknek, miközben több balkáni vilajetben az adók 40–55%-át is elvonták a 
centrum szükségleteinek fedezésére, sőt az autonóm  Kelet-Ruméliában még 1879-

304   Ez utóbbit a kereskedelmi defi cit, a háborúk miatt  a költségvetési túlköltés, a belső tartozások ki-
egyenlítésének szüksége, a nemesfémigény indukálta. Mindezt tetézte, hogy a hiánygazdasággal 
fellépő árnövekedést kompenzáló bérnövekedéshez nem volt nemesfém, így ez utóbbi csak nomi-
nális emelés lehetett . A piaszter ezüstt artalmának csökkenése további áremelkedéshez vezetett .

305    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada. Att raktor, Máriabesnyő–Gödöllő, 2004. 
26.  Rumélia növekedő gazdasági-politikai jelentőségét támasztja alá, hogy innen indult ki alapve-
tően az összes reformmozgalom egészen az ifj útörökök fellépéséig.

306    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom i. m. 29.
307   Mivel a központi hatalom számára a vidini térség kulcsfontosságú volt, a  Pazvandoğlut váltó 

Idris Molla sorsa teljesedett  be leghamarabb, 1813-ban.  Jülükoğlut  Dobrudzsában ölték meg, a 
haszkovói Emin aga uralmát egy másik aján,  Szereszi Izmail erői semmisített ék meg. Az utóbbi 
1813-ban halt meg: életútja a kormányzatot cserbenhagyó oligarcha típuspéldája. (1779-től gya-
korlatilag független volt, de  III. Szelim reformjait támogatt a, viszont 1808-ban elhagyta a nizám-i 
djedidet támogató ajánok táborát, s az 1808-ban fellázadó janicsárok mellett  kiállva magára hagyta 
 Mustafa Bajraktart.) A niši  Gargali(ja) agát 1813-ban ölték meg. 1814–1818 között  leszámoltak az 
anatóliai ajánokkal, utolsónak maradt Tepeleni Ali. A kormányzat ekkor már elég erős volt ahhoz, 
hogy a hatalmi vákuumban megszilárdítsa helyzetét, s ne újabb helyi potentát felemelkedéséhez 
asszisztáljon.

308    Mutafcsieva, V.: Kirdzsalijszko vreme i. m. 375.
309   Ezüstben 200 millió gramm és 400 millió gramm. 
310    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom i. m. 47.
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ben is 30%-ban állapított ák meg a központi költségvetésnek a helyi bevételekből 
fi zetendő adót.311 

A két hatalmi centrum rivalizálása megnehezített e a reformokat, a felek köl-
csönösen felőrölték egymás erejét, ami igazából a nagyhatalmakat hozta kedve-
ző helyzetbe (lásd az 1830–1840 között i tengerszoros-egyezményeket és keres-
kedelmi megállapodásokat). Pedig lett  volna esély a modernizációra: az egy főre 
jutó adóbevétel  Egyiptomban 1830 körül is duplája volt az oszmanlinak. Noha 
1840–1853 között  sem állt rendelkezésre több idő a reformok kivitelezésére, mint 
az 1774–1789 között i 15 „békeév”, ez utóbbi mégis kevésnek bizonyult. Ennek két 
oka lehetett : egyrészt a birodalomnak nem volt olyan nagyhatalmi pártfogója, 
mint 1838-ban (igaz, ennek nagy ára volt),312 másrészt az 1830 utáni kereskedelmi 
bővülés (a  Mohamed Alival való folyamatos háborúk és az orosz igények ellenére) 
kedvezőbb klímát jelentett , mint a fél évszázaddal korábbi, hasonlóan konjunk-
turális potenciált hordozó periódus.313 Akkor ugyanis a birodalom gazdaságpo-
litikája még nem alkalmazkodott  a kereskedelmi fellendülés kiaknázásához, az 
1830-as években azonban már elhárultak a legfőbb akadályok, legalábbis az állami 
bevételek növekedési üteme ezt sugallja (vö. II. 17. táblázat).

I. 2. A RÁJA RÉTEG DIFFERENCIÁLÓDÁSA 

ÉS ALKALMAZKODÁSI STRATÉGIÁI 

I. 2. 1. A parasztság diff erenciálódása

A korábban gazdasági szempontból viszonylag homogén parasztság a fent vázolt 
folyamatok hatására vagyon (földbirtoknagyság) szempontjából 1730 körül már 
jelentősen diff erenciálódott  (I. 24. ábra):314 a  Parveva által vizsgált 21  Drinápoly 
környéki faluban a gazdák 9%-a 4–12, 20%-a pedig 2–4 çiftet bírt.315 A rájára mint 
termelőerőre épülő, uniformizált, és a központi hatalom szempontjából kiszámít-
ható jövedelmet biztosító gazdasági és adózási egység, az átlag 10 ha nagyságú316 
raiyet çift elvesztett e funkcióját. A társadalom belső diff erenciálódását nem követt e a föl-

311    Diószegi I.: Ausztria–Magyarország és Bulgária a San Stefanó-i béke után. Akadémiai, Bp., 1961. 67.
312   Gondoljunk bele, hogy az európaiak 1853-as beavatkozása a birodalom mellett  még 20 reform évet 

adott .  Szelim oldalán viszont nem avatkozott  be senki, mert gazdaságilag nem volt érdeke egy 
nagyhatalomnak sem.

313   A kifejezéssel arra utalunk, hogy a lehetőség kihasználatlan maradt – az iparcikkek termelése nem 
nőtt , a kereskedelem nem bővült, miközben a gabonaexportra lett  volna kereslet. Az elzárkózó 
birodalmat nem támogatt a senki, az 1838–1846 után fontos piaccá váló birodalmat viszont igen.

314   1 çift = 1 pár ökörrel 1 nap alatt  felszántható terület. Egy raiyet çiftlik 7–8 ha, ha jó minőségű földön 
feküdt, 13–15 ha, ha rossz minőségűn.  Cook szerint a raiyet çift bomlása már a 17. században meg-
kezdődött , és sok területen egy parasztcsalád csak egyharmad çiftet bírt.

315    Parveva, Sz.: Zemjata i horata i. m. 223–224.
316   Egy paraszt művelhetett  ennél nagyobb földet, de akkor már a 17. században is különadóval súj-

tott ák.  Parveva, S.: Village, Town and People i. m. 33.
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dek újraosztása, sem a csiftlikhez központilag tartozó adóterhek módosítása.317 Így még 
egy régión belül is jelentős eltérések voltak a birtoktestek nagyságában és így az 
adózásban is:  Kjáfi r Hadji faluban a birtokok fele még meghaladta a 10 hektárt, 
 Karaağaçban a gazdák fele 3 hektárral sem rendelkezett .318 Hasonlóan  Parveva 
adatai hoz,  Gerber számításai szerint 1700 körül a  Bursza környéki parasztok har-
mada nem rendelkezett  szántófölddel, s csak 25%-uk birtokolt egy çiftnél több 
földet (I. 30. táblázat). Az átlagos birtoknagyság ugyanakkor 0,93 çift volt, tehát a 
vagyoni diff erenciálódás annak ellenére megkezdődött , hogy az elvi lehetőség még fennállt 
a föld egyenlő elosztására a lakosok között .319 Ez arra utal, hogy a folyamatnak nem 
kizárólag demográfi ai okai voltak, de a kormányzati politika sem állt ellen a vál-
tozásnak.

A diff erenciálódás nemcsak a birtokméretek különbségeiben, hanem a fajla-
gos terhekben is jelentkezett .  Edirne környékén egy falu ’mukataa értéke’ változó, 
évi 7000–15 000–18 000 akcse volt a 17. század végén, ezüstben 1500–3500 gramm 
( Omurca,  Karaağaç,  Mihaliç a mai bolgár–török határ közelében).320  Karaağaçban 
például az egy háztartásra jutó földbirtok nagysága fele volt a mihaliçinak, de az 

317   Eltérően adózott  egy fél çift és egy másfél çift gazdasági egységgel rendelkező paraszt, de nem 
arányosan.

318   Adatok: Isztorija na Balgarija. Tom. 5. i. m.
319    Gerber, Ch.: The Social Origins i. m. 30. Így  Gerber szerint 7–8 ha volt egy átlagos parasztbirtok 

a 18. század legelején (egy raiyet çift alsó határa), de ez jelentősen megváltozott  a későbbi száza-
dokra (bolgár területen 5 ha volt az átlag 1878 után, s ez is csökkent 1940-ig 4 ha-ra). Persze, ha a 
hektáronkénti kihozott  termés mennyiségének javulását nézzük, egy gazdaság terméseredménye 
nem csökkent.

320    Parveva, S.: Rural Agrarian and Social Structure in the  Edirne Region during the Second Half of 
the Seventeenth Century. In: Uő: Village, Town and People i. m. 15. (3 akcse = 1 para, 40 para, azaz 
110–120 akcse = 1 piaszter, azaz ekkor 20 gramm ezüst). 

I. 24. ábra.

Szegény és gazdagabb falvak szántóföldjeinek birtokmegoszlása (%), 

18. század eleje 

 Parveva, S.: Village, Town and People i. m. Isztorija na Balgarija. Tom. 5. i. m.
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egy háztartásra jutó adó összege azonos, így egységnyi földterületet  Karaağaçban 
nagyobb teher illetett . A beszedett  adó aránytalanságokat mutatott  egy régión belül, akár 
az egy főre eső, akár az egy dönümre jutó adót vesszük.

A társadalmi diff erenciálódás gyorsabban ment végbe, mint ahogyan azt a rugalmat-
lan központi kormányzat követni tudta. Ez társadalmi feszültséget eredményezett , 
melynek kezelésére számtalan stratégia alakult ki. Ilyen volt az elvándorlás – 
1672-ben a razgradi körzet 20 falvából 11 lakossága egyszerűen elmenekült, 9 pe-
dig nem jelent meg a kádi előtt  adószedés idején)321 –, a muszlim hitre való átt érés 
(ez ugyanis azonnali pénzbeli segélyt is jelentett  a 18. században), a földtöbblett el 
rendelkező település (például mert elvándorolt a lakosság vagy más ágazatból 
származott  jövedelem) földjeinek bérlése (perakendet), mezőgazdasági bérmunka, 
termékszerkezet-váltás. Terjedt a mezraa – az elpusztult falvak határainak hasz-
nálatba vétele a szomszédos települések lakosai által (anélkül, hogy a falu admi-
nisztratív határai ténylegesen megváltoztak volna).322 A terület – adott  technikai 
színvonalhoz kötött  – eltartóképességét meghaladó (relatív) népességfölösleg le-

321   Georgieva, Cv.: Migration in the History of Multiethnicism and Multiculturalism in the Balkans. In: 
Forced Ethnic Migration on the Balkans: Consequences and the Rebuilding of Society. Sofi a, 2005. 
13–23. A járványok miatt  megfogyatkozott  lakosság kötelezett ségei ugyanis nem csökkentek, így 
az egy főre eső teher jelentősen emelkedett .

322   A mezraat elpusztult falunak tekinti  İnalcık után Bisztra Cvetkova és Hriszto  Gandev, s ebből a 
lélekszám csökkenésére következtetnek a  Balkánon (–2600 falu, félmillió fő). Fekete Lajos szerint 
a jelentése szinonim a magyar puszta kifejezéssel, s Fikret Adanır szerint ebből nem következik, 
hogy ott  elpusztult falunak kell lennie. Ugyanígy Petar Koledarov és Sztrasimir Dimitrov szerint 
művelt területet jelent, állandó lakosság nélkül. Megjegyzendő, hogy a kifejezés az új, kialaku-
ló településre (tanyaegyütt es) is vonatkozhat,  Hütt eroth szerint a nomádok letelepülési helyére 
jellemző ez a gazdasági forma, így népességcsökkenésre nem lehet következtetni ebből. Faroqhi 
szerint a magyar tanyavilágra hasonlító jelenségről van szó – ideiglenesen lakott  hely gazdasági 
munkálatok idején.

I. 30. táblázat.

Paraszti gazdaságok és çiftlik-nagybirtokok méretének megoszlása, 17–18. század

Méret 
(raiyet çiftben; 
8–15 ha között )

Çiftlik-
nagybirtok 

(18. sz. eleje)
%

Paraszti 
gazdaság 
( Bursza, 
17. sz.)

%

Paraszti 
gazdaság 
( Bursza, 

18. sz. eleje)

%

Nincs  0  0,0 54 34,6 69 38,3

0,5 alatt i  6  8,7 15  9,6 12  6,7

0,5–1 között 11 15,9 49 31,4 48 26,7

1–2 között 18 26,1 30 19,2 39 21,7

3–4 között 25 36,2  7  4,5 12  6,7

6–10 között  6  8,7  0  0,0  0  0,0

10 felett  3  4,3  1  0,6  0  0,0

Az értékek szántóra vonatkoznak, ahol az ugar nagysága ismeretlen, s az is, hogy a legelő hány százaléka külön 

terület, s hány százalékban legeltetik a tarlót/ugart.

 Gerber, Ch.: Social Origins i. m. 26–39.
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vezetéséhez a járványok és háborúk is hozzájárulhatt ak. A példaként kiválasztott  
terület pedig eltartóképességének határához érkezett : a 21 falu kétharmadában a 
művelt terület meghaladta a 70%-ot, a többi település dombsági jellegű volt, ezért 
ott  a műveletlen (erdő) területek kiterjedése jelentősebb volt. 

Haim  Gerber az állatt artás mint alternatív gazdálkodási mód jelentőségére 
hívta fel a fi gyelmet.  Szirme faluban 1681-ben a gazdák negyede rendelkezett  
csak 2 ha felett i szántófölddel, felük semennyivel. Az átlagos birtoknagyság itt  
csupán 2 ha volt! Volt, akinek nem volt saját szántója, de 50–150 juhot is tar-
tott  saját vagy a közösség legelőjén. Mivel tudjuk, hogy a legnagyobb burszai 
szultáni vakufon (20 çift) 32 ezer juh legelt, ami azt jelenti, hogy 1 ha-ra 160 juh 
jutott , így a szántóföld nélküli lakosság zöme, ha rendelkezett  legalább 0,5–1 ha 
legelővel, ebből már meg tudott  élni. Ez azért sem elhanyagolható stratégia, mert 
a közösségi legelőterületről elvben a szpáhi nem szedhetett  adót és nem volt joga 
szántóvá alakítani e földeket (a 18. század végére ez megváltozik). A csiftlik-
nagybirtok ekkor nem volt jelentős kiterjedésű:  Bursza környékén 11%-uk volt 
nagyobb 5 çiftnél, harmaduk pedig kisebb 2 çiftnél (átlag: 30 ha). Ráadásul a 69 
csiftlikből 30 esetben egyenesen ulema volt a birtokos, ami arra utal – a csiftlik 
mérete szintén –, hogy nem kapitalista tendenciák hozták létre őket.323 Sok esetben az 
ulema visszavonulása utáni „nyugdíját” biztosított ák ezek a földek. Ezt erősíti, 
hogy egy csiftlik átlagos értéke 100 év alatt  90 ezer akcséról 30 ezer akcséra – 
9–10 ezer gramm ezüst – esett  vissza.324 

Gerber  szerint a (szántó)földnélküli parasztok negyedének azonban így sem volt 
egyéb megélhetése a 18. század elején  Anatóliában,325 ami társadalmi problémát és 
növekvő mobilitást jelentett . Különösen érvényes ez a fi atalokra, akik a kis birtok-
méretek miatt  odahaza fölösleges munkaerőt jelentett ek.  Ruméliában a társadal-
mi diff erenciálódás előrehaladott ságára utal az argat (mezőgazdasági bérmunkás, 
cseléd) kifejezés tömegesedése: a tirnovói kazában például az 5500 adózó 20%-a 
nem rendelkezett  földdel.326 Mivel több falu esetében viszont az átlagos birtokmé-
ret jócskán meghaladta az egységnyi erővel megművelhető mennyiséget (= 1 raiyet 
çift), valószínűleg a bérmunka már az 1700-as évek elején megjelent (I. 31. táblázat). 
1693-ban a nikopoli kaza  Babel falujában 98 gazdából 26-nak csiftlikje volt – de 
ezek mérete vélhetően meghaladhatt a a 10 ha-t, ugyanis argatokat alkalmaztak.327 
A bérmunka tehát nemcsak az askeri çiftliken jelentkezett  (az ekkoriban inkább 
kényszermunka, angarija, corvéé volt), de a raiyet çiftliken is. Igaz, itt  az argat gyak-
ran rokon volt (felnőtt  fi ú, testvér), s a nagyobb gazdaságok sokszor termékeiket 
tekintve széles spektrumú, a munkaerőt tekintve specifi kált családi gazdaságok 

323   Ezt támasztja alá a városiak kiszorulása (ruralizálódás) a földművelésből: a 18. századra egy váro-
si lakos vidéki birtoktestének értéke házzal, állatokkal stb. (55 és 150 eset alapján) 150-ről 72 ezer 
akcséra esett  reáláron (nominálértéke konstans volt  Gerber szerint).

324   A csiftlik elméletileg miri maradt (azaz végrendelkezéskor nem tüntett ék fel a föld értékét, csak 
a bérleti díjat és az adót/termést).  Gerber, Ch.: Social Origins i. m. 26–40. A csiftlikek méretéből és 
értékéből 1 dönüm szántó értéke is kiszámítható. Ez  Gerber elején 100 akcse volt (30 gramm ezüst, 
egyhavi munka). 

325   Uo. 29.
326    Dimitrov, Sztr.–Sztojkov, R.: Szocialnata diferenciacija szred szeljacsesztvoto v Tarnovszko kam 

kraja na XVII i nacsaloto na XVIII v. Izvesztija na Insztituta za Isztorija, 1964. 183–195.
327    Parveva, Szt.: Zemjata i horata i. m. 223.
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voltak, ahol az egyik felnőtt  az állatokkal, másik a szőlővel, a harmadik a gabo-
nával, a negyedik a termékek feldolgozásával foglalkozott , kölcsönösen segítve 
egymásnak. Így alakult ki/erősödött  meg sok helyen a zadruga.

A földjeit 100%-osan hasznosító  Mihaliç falu viszont a vándorlás és a bérmun-
ka helyett  a földbérlést választott a, így sikerült annyi többletbevételt produkálnia, 
mint a földjeit szintén 100%-ban kihasználó, de földet még nem bérlő  Omurca la-
kosságának. Persze a falun belül még így is jelentős volt a különbség – a példaként 
hozott   Omurca településen a 16 adózó lakosból 5 vagy nem rendelkezett  földdel, 
vagy nem tudta bevetni azt.

I. 31. táblázat. 

A földjövedelem eredete (állatt artás nélkül) Hrisztianu peloponnészoszi faluban, 1715
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 1. férfi 1,00 6,0 20 50 4380 1800 700 6880 6880

 2. férfi 0,10 25  438 0 0  438  438

 3. férfi 0,50 3,0 20 60 2190 900 700 3790 3790

 4. férfi 0,50 2190 0 0 2190 2190

 5. férfi 1,00 2,0  5 4380 600 175 5155 5155

 6. férfi 1,00 1,0  3 4380 300 105 4785 4785

 7. férfi 1,00 2,0  6 4380 600 210 5190 5190

 8. férfi 0,20 1,0  6  876 300 210 1386 1386

 9. férfi 1,00 2,0  5 4380 600 175 5155 5155

10. férfi 1,00 1,5 10 4380 450 350 5180 5180

11. férfi 0,50 2,0  9 2190 600 315 3105 3105

12. férfi 1,00 1,0  6 50 4380 300 210 4890 4890

13. férfi 0,50 1,0 2190 300 0 2490 2490

14. férfi 0,20 50  876 0 0  876  876

15. férfi 1,00 2,0  6 4380 600 210 5190 5190

16. férfi 0,04 1,5  5  175 450 175  800  800

17. férfi 0,00 2,0  7 600 245  845  845

18. férfi 0,00 15 0 525  525  525

1 çift itt  6 ha, azaz 30 vetett  dönümre (20 kile vetett  gabona) jut 73 kile termés, a szőlő dönümje 300, az olajfa darabja 

35 akcse éves hozammal számolva. 

A hozamszámítást lásd a szövegben. A raszter a társadalmi rétegeket reprezentálja jövedelmi viszonyaik alapján.



122

I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN (1699–1783)

A muszlim hitre való átt érés jelentőségét a megélhetés szempontjából az adta, 
hogy minden átt érő férfi  1200, nő 2200, fi úgyermek 700, leánygyermek 1000 akcsét 
(vagy ennek megfelelő öltözéket) kapott , így egy 5 fős család egyszeri 6000 akcse 
jövedelemre tehetett  szert. Eközben 1 pár ökör 1200 akcse, egy tehén 500 akcse, egy 
vidéki ház 1000 akcse ( Vidin városában 3600), 1 dönüm szőlő szintén 1000 akcse 
volt, 1 kile búza ára 50–60 akcse, 1 eke 200–250 akcse volt.328 700 akcse volt a jani-
csáriskolákban tanuló fi atalok (acemi oglam) éves bére (napi 2 akcse).329 1 dönüm 
szőlő pedig 300–500 akcse termést jövedelmezett  (muszlim is művelhetett  szőlőt). 
6000 akcse éves jövedelemmel rendelkeztek a  Peloponnészoszon  Árkádia város, 
 Varibobi és  Hrisztianu falvak középrétegei. 

 Drinápoly környékén a 7040 háztartásból 495-öt írtak össze szegényként 1676-
ban (7%), s a muszlimok (236/2633 = 9%) és a keresztények (259/4408 = 6%) között  
a keresztények javára volt némi különbség. Az átt érést a kérvényezők 20–30%-a 
mindennapi megélhetési gondokkal indokolta, ugyanannyian pozíciót szerett ek 
volna (szociális státusuk javulását várták hosszú távon), a többiek magántermé-
szetű okok (például örökösödési viták) miatt  választott ák a kereszténység elha-
gyását.330 

A szegénység tömegesedését jelzi, hogy nemcsak közösségen belül jelentke-
zett  a deklasszálódás, de egész közösségek vesztett ék el megélhetésüket: a vizsgált 
terület 197 falvából 24 minősült szegénynek (12%).331 Parveva  viszont a  Drinápoly 
környéki falvak vizsgálatakor már a gazdák 40%-át minősített e szegénynek: eny-
nyien voltak ugyanis a földnélküliek (5%), a legfeljebb fél çiftt el rendelkezők (20%) 
és a fél és egy çift között i birtokkal bírók (15%).332 Azaz még a főváros,  Konstanti-
nápoly mint fogyasztópiac közelsége sem jelentett  biztonságot. Ugyanakkor a pa-
raszti (rája) gazdaságok nagyság szerinti megoszlásainak különbségeit elemezve 
az is megállapítható, hogy a muszlimok esetében a nagyobb birtoktest felülrep-
rezentált: a keresztény társadalom 17, a muszlim 30%-a sorolható a vagyonosabb 
kategóriába – a 18. század elején kétségkívül jobb volt muszlimnak lenni, mint 
1870 körül. A diff erenciálódás tehát az eltérő vallású földműves rétegek esetében 
is érzékelhető volt. 

Az iszlamizáció különösen erőteljes volt a 17. században,  Kiel rodopei adatai 
is ezt támasztják alá.333 Ennek sokat hangoztatott  erőszakossága mára megkérdő-
jeleződött , s gazdasági és mikroszociális indokokkal magyarázzák a keresztények 
számának csökkenését a telepítéspolitika mellett  – a több település esetében is lát-
ható népességnövekedés ugyanis ellentmond a gazdasági hanyatlásnak. Hogy a 
pomákok átt érése semmiképpen sem kapcsolható Metodi  Draginov krónikájának 
1600/1670-es évszámához, és nem is volt erőszakos, arra nem csak a számos in-
konzisztencia utal, mely e krónika kompilációját a 19. század legelejére keltezi.334 

328    Parveva, Szt.: Horata i zemjata i. m. 275. és 293.
329   Az összehasonlításra adatokat lásd  Minkov, A.: Conversion to Islam i. m. 6. fejezet, 231–267.
330   Uo.
331   A szegénység a fenti esetekben adófi zetési képtelenséget jelent az oszmán összeírásokban. 
332    Parveva, Szt.: Horata i zemjata i. m. 209.
333     Kiel, M.: Razprosztranenie i. m. 106. 
334   Draginov krónikája, mely a rodopei bolgárok erőszakos iszlamizációjának hátt eréül szolgált, rész-

ben a görög patriarchátus tevékenysége ellen íródott  mű, majd oszmánellenes interpretációt ka-
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 Radusev szerint az iszlamizáció fokozatosan ment végbe: oszmán dokumentumok 
alapján 1530-ra iszlámra tért  Nevrokop háztartásainak 15%-a, 1560-ra 30%-a, a 18. 
századra pedig már csak 10 keresztény, 24 vegyes és 74 muszlim falu létezett .335 
Ugyanígy  Kiel szerint  Csepinóban 1633-ban 599 keresztény háztartás volt, 1696-
ban 207, 1712-ben már csak 99 (a háztartások 11%-a).336 

Minkov szerint a dzsizje emelkedése nem lehetett  oka a vallásváltásnak a 18. 
század előtt , ez ugyanis lépést tartott  az infl ációval, tehát a terhek nem nőtt ek, sőt 
velencei dukátban, aranyban mérve csökkentek (vö. I. 1. táblázat). Azonban lát-
hatt uk, hogy a dzsizje kenyérben és munkanapban kifejezett  értéke nem mutatott  
ilyen kedvező tendenciát, így a városlakók esetében is számolhatunk gazdasági 
nyomással (láthatt uk korábban albán területen is az átt érések és a fejadó kapcsola-
tát). A szegénység ugyan oka lehetett  a vallásváltásnak, de az iszlamizáció nemcsak 
szegény, hanem gazdag vidékeken is lezajlott . A rodopei  Kosztandovo faluban 1600-
ban a háztartások 40%-a volt muszlim, de egy háztartásra ( Kiel adóból történt szá-
mításai alapján) 50 juh és 2500 kg gabona (10%-os adókulcsból számolva) jutott . Ez 
több mint elegendő a megélhetéshez, sőt a 19. század végén is az lett  volna. Ennek 
ellenére 1712-re a keresztények eltűntek a faluból (I. 32. táblázat).

A 19. század elejére azonban a dzsizje relatív értéke (munkanapban kifejezve) 
jelentősen lecsökkent. Éppen ezért különösen izgalmas kérdés, hogy a 19. század 

pott . Lásd még  Zhelyazkova, A.: The Problem of the Authenticity of Some Domestic Sources on the 
Islamization of the Rhodopes, Deeply Rooted in Bulgarian Historiography. Etudes Balkaniques, 4, 
1990. 105–111. htt p://www.iisg.nl/hpw/data.html. és  Gradeva, R.: Conversion to Islam in Bulgarian 
Historiography. An Overview. In: Religion, Ethnicity and Contested Nationhood in the Former 
Ott oman Space. Ed.:  Nielsen, J. Brill, Leiden, 2012. 187–222.

335    Radusev, Ev.: Demografszki i etnoreligiozni proceszi v zapadnite Rodopi prez 15-18v. Isztoricsesz-
ko badeste, 1, 1998. 76. Lásd még  Radusev, Ev.: Pomacite i. m.

336     Kiel, M.: Razprosztranenie i. m.

I. 32. táblázat.

Rodopei falvak iszlamizációjának és népességnövekedésének folyamata, 16–19. század

Év

H
áz

ta
rt

ás

 B
an

ja

 D
o

rk
o

v
o

 K
am

en
ic

a

 K
o

sz
ta

n
d

o
v

o

 K
o

ro
v

a

 L
ö

d
zs

en
e

 R
ak

it
o

v
o

Ö
ss

ze
se

n

M
u

sz
li

m
o

k
 (

%
)

1595
muszlim/

keresztény
42/69 18/88 5/53 49/47 1/45 9/74 92/96 216/472 31

1712
muszlim/

keresztény
118/4 91/18 0/55 190/2 115/2 95/3 189/12 798/96 89

1842
muszlim/

keresztény
200/0 107/0 0/130 210/0 116/0 146/0 248/40 1027/170 86

1865
muszlim/

keresztény
350/0 40/0 0/140 80/0 40/0 60/0 80/40 650/180 78

Muszlimok félkövérrel jelölve.

  Kiel, M.: Razprosztranenie i. m. 106. 
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közepétől ismételten felerősödő adózási nyomás (újra nőtt  az adó munkanapban 
kifejezett  értéke  Karaman és Pamuk szerint –  I. 5. ábra) mennyire járult hozzá a 
lakosság életminőségének, életérzésének romlásához, illetve folytatódott -e az isz-
lamizáció. A Minkov által vizsgált átt érések arra utalnak, hogy míg bolgár terü-
leten a 18. század elején is jelen volt az iszlamizáció,337 s a  Balkán északnyugati 
részén addigra megszűnt (vö. I. 23. táblázat), addig a 19. századi adóemeléseknek 
már nem volt hatása a lakosság vallási összetételére.  Kiel mikroléptékű adatai is 
azt tanúsítják, hogy 1840–1870 között  a keresztények aránya a muszlim jellegű, de 
kiürülő  Rodopéban sem csökkent.

Gazdasági-szociális indokokról azonban nemcsak az adóterhekkel kapcsolat-
ban beszélhetünk. Az átt érés a birtok egyben tartását is biztosított a az öröklésből 
való kizárással, az pedig a raiyet çift bomlása idején igen fontos: ha az apának ke-
resztény lánya volt, fi a pedig muszlim hitre tért, az apa halála után a lány nem 
örökölhetett . Ha az apa tért át a muszlim hitre, keresztény fi ai szintén nem örö-
kölhett ek. Másrészt családi viszályok elrendezésének lehetőségét is szolgálhatt a: 
ha valaki elhunyt anyja után nem örökölt (mert apja életben volt és keresztény 
szokás szerint ekkor ő az örökös), muszlim hitre térésével azonnal jogosultt á vált 
az anyai részre, ez viszont éppen a raiyet çift bomlását erősített e. A muszlim hitre 
tért fi ú halála esetén viszont a keresztény apa nem örökölhetett . Az átt érés a válás 
egyik lehetséges módja is volt. Muszlim hitre tért nőt elválaszthatt ak a  férjétől, ha 
az nem követt e a nő vallását. Rabszolgák, hadifoglyok szintén felszabadulhatt ak 
a muszlim hitre való átt éréssel, az adósok a börtönt kerülhett ék el! De ugyanígy a 
szultán elengedhett e az elzárással fenyegetett  adós tartozását (akár 200 gros nagy-
ságú összeget is), ha az átt ért a muszlim hitre.338 

Az átt érések prozopográfi ai vizsgálatát Minkov végezte el egy speciális for-
ráscsoport, a kisve bahası kérelmek alapján (ruhapénz az átt érteknek). Szerinte a 
kisve bahası tulajdonképpen a devşirme önkéntes folytatásának tekinthető. Mivel ez 
esetben az átt érés a szultán jelenlétében történt meg, jelentősége szimbolikus erő-
vel (hitvallás) is bírt: a kisve bahası eleve utazást és közbenjárókat kívánt meg, tehát 
csak a legelszántabbak tett ék meg e lépést.339 Sokuk számára ez azt is jelentett e, 
hogy  Isztambulban kívánnak letelepedni (vagy már meg is tett ék ezt, csak hely-
zetükön szeretnének javítani). A ruhák és ellenértékük alapján a 745 Minkov által 
vizsgált átt érni szándékozó csak 1%-a jött  az elitből (vagy került oda átt érése után) 
1680–1730 között .340 Igaz, a keresztény bolgár elit sem állt a 18. század elején több 
mint 150 értelmiségiből és 150 mecénásból, ami a keresztény társadalom  1%-át 
sem tett e ki. Tehát nem igaz, hogy az elit tagjai kevésbé lett ek volna hajlamosak 

337    Minkov, A.: Conversion to Islam i. m. 6. fejezete.
338    Szerafi mov, A.: Motivi za dobrovolna iszljamizacija na Balkanite i. m. Egyeseket ideológiai indít-

tatás is átt érésre késztethetett : az iszlámban nem magától értetődő az ember születésétől eredez-
tető bűnössége, nincs emberábrázolás, így ikonimádás sem. Ez a bogumilok számára is vonzerőt 
jelentett  (a rodopei muszlimokat is torbeşnek nevezték, ugyanúgy, mint a boszniai bogumilokat). 
Végeredményben az iszlám minden társadalmi réteg számára alternatívát kívánt, nem csak egyes, 
például a hatalmuk átmentését kívánó uralkodó osztályok számára, mint korábban gondolták.

339   Volt, aki 3 hónapig várt kihallgatásra, ez nem konstantinápolyi lakos esetében jelentős kiadást 
jelentett .

340   A keresztény elit soraiba tartozók átt érésének „jutalma” magasabb volt: 6000 akcse értékű ruhát 
vagy ruhapénzt kaptak.
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az átt érésre (még pap is volt között ük, aki átt éréséért cserébe a palotában kívánt 
szolgálni). A városiak ugyan felülreprezentáltak voltak a kérvényekben a balkáni 
városi lakosság arányához képest, de ha kivesszük az  Isztambul környékieket (a 
városi kérvényezők fele), akkor a vidék alulreprezentáltsága nem annyira szemet 
szúró. Az átt érést motiválta, hogy a kérvényezők kétharmada migráns volt, te-
hát eredeti közösségükből már kiszakadtak (noha ez nem jelenti a kapcsolatok 
megszűnését). A  Balkán északnyugati és délkeleti része alulreprezentált volt az 
átt érni szándékozók körében, míg a Bulgária területéről elszármazott ak között  a 
18. században is folyt az iszlamizáció. Az átt érést kérvényezők 80%-a férfi , s csak 
hatoda volt kiskorú. 80%-uk egyedül álló, 20%-uk családos, de zömmel csonka csa-
ládokról van szó. Árvák, idősek alig akadtak között ük. A női kérvényezők nagy 
része özvegy, csak 20%-uk volt férjezett .  Nevrokop térségében a falusi özvegyek 
zöme muszlim volt vagy azzá lett  szociális biztonsága érdekében. A kérvényezők 
20%-a szegénysége (fakir, fukara) miatt  váltott  vallást. A második csoportba tartozó 
további 20% pozíciót szeretett  volna, az oszmán nómenklatúra részévé kívánt válni. 
Ezek fele janicsár vagy fővárosi szpáhi akart lenni. Az egyes egységekben nagy 
volt az azonos helyről származók koncentrációja, ez is arra utal, hogy az átt értek 
nem szakított ak meg minden kapcsolatot a kibocsátó közösséggel. Egy janicsár-
egység 516 emberéből például 70  Edirnéből, 30  Sztara Zagorából, 14  Dimotikából, 
13  Szereszből származott . A harmadik csoportba tartoztak azok, akik családi okok 
miatt  fogadták el az iszlámot: ilyen volt a testvérek korábbi átt érése, a férj és a 
gyerekek vallásának követése, házasság elől való menekülés keresztény nő eseté-
ben, családi örökség kedvezőbb elosztása az iszlám jog alapján stb. Egy korábban 
pénzverdében dolgozó zsidó egyenesen 31 ezer akcsét ajánlott , ha a kincstárba kap 
kinevezést, és megígérte, hogy megkísérli átt éríteni társait.

*

Az aszkerik esetében a földbirtokvagyon szerinti diff erenciálódás még egyértel-
műbb (I. 33. táblázat, I. 25. ábra), mint a ráják körében. Az összes birtokot tekint-
ve pedig (beleértve tehát a katonai szolgálati birtokokat is) a 2 çiftnél nagyobb 
musz lim birtokok aránya 55% felett  volt, a keresztény birtokoké 30% körül (a saját 
közösségen belül). Az más kérdés, hogy ez a birtokstruktúra milyen lehetőséget 
biztosított  a hadifelszerelés előállításához: 4 çift felett i nagyságot ugyanis csak 
a muszlim birtokok 30%-a, illetve az aszkeri birtokok 40%-a ért el. Az aszkerik 
negyedének 1 telek alatt i volt a birtoka, míg a ráják esetében ez 40% volt. Az új 
musz limok (az összeírásban gyakran ’Abdullah fi a’-ként aposztrofálják őket) nagy 
része rája maradt, de akadt, akinek sikerült bekerülnie az aszkeri rendbe. Ilyen 
volt például  Karaağaçban Bekir beşe, vagy Koszta fi a Hasan (rokonai között  még 
ortodox pap is volt) – a régi keretek fellazulása, a lehetőségek bővülése, a meg-
élhetés kényszere tehát adaptációra késztett e a lakosságot.

Az aszkeri rétegbe való bekerülés a janicsárrá válás révén szintén a vidéki 
stratégia részét képezte. (1750-ig a vezető állami pozíciók felét devşirméből származók 
töltött ék be,341 de a jelenség lokális szinten is hasznot hozott .) Kétségtelen, ha egy 

341   Ez kifejezett en a birodalom integráló ereje lehetett , hiszen növelte a társadalmi mobilitást, így 
mindenki számára nyitva állt az érvényesülés lehetősége. E kul réteg presztízsével lehet össze-
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keresztény a vallásváltást gazdasági okok miatt  választja, akkor logikus tovább-
lépésként következett  belőle előbb-utóbb a janicsárstátusz elérésének kísérlete, 
hiszen ez évi 2400 akcse (20 gros, 350–450 gramm ezüst) állami fi zetéssel, adó-
mentességgel ruházta fel a jelöltet, aki ráadásul lakhelyén maradhatott , gyako-
rolva eredeti foglalkozását.342 A jelenség eltömegesedése arra utal, hogy sokan 
próbáltak így kitörni a rája sorból.  Nevrokop egyik falujában 1723-ban például 
a 73 muszlim háztartásból 30 janicsár volt, egy másikban 20 a 46-ból, egy har-
madikban 12 a 23-ból.343 Sok esetben az összeírtak apja is muszlim volt (igaz, 
újmuszlim), s egyértelműen helyiek voltak (a regiszterben összeírt földmennyi-
ség alapján), nem pedig máshonnan idehelyezett  katonák.  Nevrokop térségé-
ben, ahol a föld minősége gyenge volt, s önmagában nem nyújtott  megélhetést, 
a lakosság többgenerációs stratégiával így próbált a helyi elit tagjává emelkedni, 
megmenekülni az elvándorlás rémétől s a létbizonytalanságtól. Azaz, e janicsá-
rok tulajdonképpen aszkeri státusszal bíró parasztok voltak. Ez megmagyarázza 
növekvő létszámukat (50 ezer fő) és a birtoknagyságban mutatkozó különbsége-
ket, valamint jelentős számarányukat vidéken.

A  Drinápoly környéki falvak gazdáinak 9%-át tett ék ki az aszkeri rétegbe tar-
tozók, de birtokvagyonuk így is felülreprezentált a közösségen belüli arányukhoz 
képest: a 67 ezer cerib földterület (1 cerib = 2,25 dekár) 28%-a a katonák kezén 
volt.344 A 21 vizsgált  Drinápoly környéki településen 1669-ben 59, 1686-ban már 
csak 46 aszkeri réteghez tartozó lakos élt, s ebből már 23 föld nélkül volt.345 Ráadá-
sul a települések továbbra is 62 avariz egység után adóztak, ami rámutat arra, hogy 
valóban csökkenhetett  az aszkeri rétegbe tartozók száma.

A föld birtoklása sem jelentett  mindig menekvést a szegénység elől: Koyun lu 
faluban a 17 férfi ból 16-nak volt ugyan földje, de bevetni csak nyolc tudta.  Pav-
likyan település 1686-ban felmentést kapott  az avariz (rendkívüli hadiadó) alól 
oly szegény volt, 1700 körül pedig 3,5 hane (háztartás) után fi zetett  avarizt, noha 
17 háztartása volt.346 Világos, hogy ezek a lakosok pusztán megélhetésük miatt  is 
hitelezőkhöz voltak kénytelenek fordulni, ami gyakran eredményezett  adósság-
spirált. Az aszkeri rendbe tartozó Mustafa efendi  Doganci falu rája lakosainak 55 
akcséért adott  kölcsön 1-1 kile rozst (egy főre átlag 4–10 kilét, ami azt jelenti, hogy 

függésben, hogy  Boszniában még a muszlimok között  is kezdett ől fogva élt a devşirme szokása, 
ezt ugyanis privilégiumnak tekintett ék, s tisztában voltak azzal, hogy az így apparatcsikká váló 
gyermek sokat tehet szülőföldjéért és közösségéért (14 év körüli gyermekek esetében nem hihető, 
hogy elfelednék származásukat).

342   Ez viszont már jóval kevesebb a központi janicsárok által 17. században élvezett  évi 1000 gramm 
ezüstt ől, s az egy keresőre jutó országos átlagnál nem volt több.

343    Minkov, A.: Conversion to Islam i. m. és  Radusev, Ev.: Demografszki i etnoreligiozni proceszi i. m. 
46–89.

344   A raiyet çiftlik és az askeri çiftlik falvankénti megoszlása is igen változatos képet mutatott :  Mihaliç-
ban nem volt askeri çiftlik, Büyük  Ismailcában a földek felét igen nagy méretű birtokok foglalták 
el,  Karaağaçban 24%, Kjáfi r Hadjiban viszont csak 5% volt az askeri çiftlik aránya. Ennél azonban 
nem volt magasabb a nagybirtok részesedése a területen a 19. században sem. A kisméretű askeri 
çiftlikek (és itt  nem kevés ilyen volt) elvesztett ék privilégiumaikat, s gazdaságilag sem tartozhatt ak 
a çiftlik-nagybirtokok csoportjába. Ez az esetek 40%-át, de a földnek csak tizedét érintett e.

345    Parveva, Szt.: Zemjata i horata i. m. 42.
346    Uo. 212–214.
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a bevetett  birtoknagyság legfeljebb 20–40 dönüm), noha az csak 12–20 akcsét ért. 
Ugyanő halálakor 3000 akcséval tartozott  a parasztoknak.347 

Az elszegényedés legegyszerűbb esete a nagy népszaporulat volt, de a né-
pesség növekedése nem volt általános jelenség. Yenice falu a háború okozta elsze-
gényedés áldozata volt: 1676-ban még 25 rája (ebből 22 muszlim) lakta és 6 hane 
után fi zetett  avarizt, 1686-ban már csak 12 rája lakta, akik 4,5 hane után fi zett ek 
avarizt (a fajlagos terhek tehát nőtt ek is). A háború jelentős migrációt okozott  a 
18. században is: Árkádia városának 217 házából 66 üresen állt, 72 muszlim házat 
keresztények foglaltak el, mikor a város  Velence kezére került.348 Az elszegényedés 

347   Uo. 371.
348    Parveva, S.: Agrarian Land and Harvest in South-West Peloponnese in the Early 18th Century. In: 

 Parveva, S.: Village, Town and People i. m. 70.

I. 33. táblázat. 

Különbség az aszkeri és a rája társadalmi rétegek birtokmegoszlása között  

 Drinápoly térségében (fő és %)

Réteg (fő) 1 çift alatt 1–2 çift 2–3 çift 3–4 çift 4–12 çift 12 felett 

Rája (592) 231 (39%) 185 (31%) 79 (13%) 44 (7%) 53 (9%) 0

Aszkeri (75) 19 (25%) 15 (20%) 8 (11%) 4 (5%) 21 (28%) 8 (11%)

I. 25. ábra. 

A birtoknagyság megoszlása (%) az edirnei muszlim és keresztény, 

illetve árkádiai (görög) falvakban, 18. század eleje*

* f = falu; g = gazdasági egység; a csiftlik szétesését és eltérő megélhetési technikák kialakulását 

valószínűsítik az adatok.   

Parveva, Szt.: Zemjata i horata i. m. 374.



128

I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN (1699–1783)

egyenes következménye volt az egészségi állapot romlása. Ahmed bej településen 
12 férfi , a lakosság 28%-a halt meg 1676–1686 között  pestisben.349 

Az állam, illetve a magánszemélyek is megkísérelték pótolni a kieső be-
vételeket, ami csak fokozta az elszegényedést. Ibrahim dzsizjedar agát a falu-
siak 1730 körül feljelentett ék, mert a hivatalos 10–5–2,5 gros helyett  12–7,5–4,5 
gros fejadót szedett  be. 1000 adózó férfi t számítva ez 2000 gros többletjövedelmet 
eredményezett .350 A postaszolgálat megszervezése (20 ló)  Drinápoly környékén 
a 19 falutól 1691-ben 400 ezer akcse, 1695-ben már 850 ezer akcse kiadást igé-
nyelt – cserébe ugyan mentesültek az avariz alól, de alighanem így is ők jártak 
rosszabbul.

A parasztság életminőségét a fi zetendő adók változása mellett  a gazdaság 
bevételei határozták meg.351 A 17. század végén a búza kiléje 40 akcsét ért, a 18. 
század elején ára immár 60 akcse/kile.352 A drágulás a 18. században is tovább 
tartott , 1739-ben már 120 akcse volt a búza ára az isztambuli piacon,353 noha ek-
kor a piaszter stabil volt. 1740 után pedig – ekkor újfent az akcse nemesfémtar-
talmának csökkenése miatt  (I. 9. ábra) – 150 akcse. De hiába: a parasztság még-
sem realizált nagy jövedelmet, egyrészt mert a szegényebb rétegnek fölöslege 
nem volt, másrészt mert a török központi kormányzat még mindig csak 60 akcse 
áron vett e át a benderi katonáknak szánt szállítmányt.354  Dobrics 1739–1740-ben 
200 kile rozst és 60 kile lisztet adott  a fővárosnak ellenszolgáltatás nélkül. Ez 
megmagyarázza, hogy a mezőgazdasági termékek árának növekedése ellenére 
miért voltak a fővároshoz közeli települések között  szegények szép számban.355 
A falvak pedig szintén megpróbálkoztak a városi piacok bojkott jával, hogy fel-
verjék az árakat.

Az I. 34. és I. 35. táblázat alapadatai alapján megbecsülhető a paraszti gaz-
daságok jövedelme. Az I. 34. táblázatban bemutatott  28 árkádiai városi lakos 
jövedelemeloszlása alapján 7 fő volt szegény, 10 fő 4000–6000 akcse (600–1000 
gramm ezüst) között i földjövedelemmel rendelkezett , 6 fő 6000–9000 akcse kö-
zött , 5 fő 10 000 akcse (körülbelül 1600 gramm ezüst) felett i jövedelemmel bírt. 
Az 1715-ben  Erzurumban működésképtelenség miatt  elkobzott  szpáhibirtokok 
32%-a jövedelmezett  kevesebbet 5000 akcsénál (a peloponnészoszi városi ráják 
esetében 60%), és összesen 70%-a 10 ezer akcsénál (a peloponnészoszi ráják ese-
tében ez 17%). Azaz csak a szpáhibirtokok 30%-ának jövedelme érte el a gazdag 
kisvárosi lakosokét (ugyanez igaz, ha  Drinápoly környéki parasztokkal vetjük 
őket össze). Ennél kevesebből pedig katonát kiállítani ekkor már nem lehetett . 
Eredetileg ugyan 3000 akcséban határozták meg az aszkerik minimális jöve-

349    Parveva, Szt.: Zemjata i horata i. m. 195.
350   Uo. 201.
351   A szőlő ára 1656–1736 között  10 akcséről (1 oka) 15 akcsére emelkedett , 1736–1757 között , mind-

össze 20 év alatt  újfent ugyanennyit  Ruszéban és  Szófi ában. A méz ára 10-ről 16, majd 21 akcséra 
emelkedett  e periódusban, igaz, ebből 9 akcse a piaci eladásból származó haszon volt. A túró ára 
viszont 4–8 akcséről ugyan 12-re emelkedett , de 1757-re 6 akcséra esett  vissza.

352   Ez mindkét esetben még 8–9 gramm ezüst – tonnája így 320–360 gramm ezüstt el volt egyenértékű 
(ami az 1845-ös 400 gramm alatt  maradt).

353   Ez már 400 gramm ezüst felett i tonnánkénti búzaár.
354    Parveva, Szt.: Zemjata i horata i. m. 227–228.
355   Uo. 240. 
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I. 34. táblázat.

Részlet  Árkádia város Paleo Pigadi városrészének összeírásából: a lakosság 
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  1. ffi  100 10  75 6000 3000 2625 11 625 11 625

  2. ffi    5 10  30   300 3000 1050  4 350  4 350

  3. ffi   20 10  50  1 1200 3000 1750  5 950  5 950

  4. ffi   50  6 120  1 3000 1800 4200  9 000  9 000

  5. ffi   12 23 110  1  50   720 6900 3850 11 470 11 470

  6. ffi   15 23 100  1 100  900 6900 3500 11 300 11 300

  7. ffi   4  20    0 1200  700  1 900  1 900

  8. ffi  , f, f, f* 100 10  80  2  70 6000 3000 2800 11 800  7 000

  9. ffi  , f, f, f  25 12 100  2 1500 3600 3500  8 600  2 150

10. ffi  , ffi  100 22 200  75 6000 6600 7000 19 600 10 000

11. ffi  , f, f 100 22  27  1 6000 6600  945 13 545  4 500

12. ffi    4 10  50  240 3000 1750  4 990  5 000

15. ffi  , f, f, f  25 12 100  2 1500 3600 3500  8 600  2 200

16. ffi  , f  20  2  50 1200  600 1750  3 550  1 800

17. ffi  , f  50 15  80 3000 4500 2800 10 300  5 000

18. ffi   10 11 100  600 3300 3500  7 400  7 400

19. ffi  , f  20 23 120 1200 6900 4200 12 300  6 200

20. ffi  , f, f  10 21 120  600 6300 4200 11 100  4 000

21. ffi  , f, f   6 12  10  2  10  360 3600  350  4 310  1 500

22. ffi  , f  50 15  90  2 3000 4500 3150 10 650  5 300

23. ffi  , f, f 100 22  27  1 6000 6600  945 13 545  4 500

24. ffi  , ffi  * 100 22 200 75 6000 6600 7000 19 600 10 000

25. ffi  , f   6 30 100  360 9000 3500 12 860  6 500

26. ffi   12 10  25  1  720 3000  875  4 595  4 600

27. ffi   15 15  80  900 4500 2800  8 200  8 200

28. ffi   15  6  80  900 1800 2800  5 500  5 500

… ffi  , f  1   5  300  175   475   500

… ffi  , ffi   5  10 1500  350  1 850  1 850

* Malom és/vagy olajsajtoló; ffi   = felnőtt  férfi , f = férfi . A raszter a vagyoni helyzet eltéréseire utal.

 Parveva, S.: Agrarian Land and Harvest i. m. 100. alapján saját számítás.
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delmét, de 1500–1699 között  az akcse ezüstt artalma harmadára esett  (0,7-ről 0,2 
alá), miközben az ezüstben kifejezett  árindex (1500 = 1) 1699-ig nőtt , majd az 
1500 körüli értékre javult (1680 = 1,8; 1700–1740 = 1; akcsében kifejezve 1,6-ról 
6 akcséra nőtt  a napi megélhetéshez szükséges összeg). A 10 000 akcsét elérő 
jövedelemszinthez legalább 3 ha gabonával vetett  terület tiszta jövedelme kellett  
(azaz vetőmaggal, ugarral, takarmánnyal és saját fogyasztással számolva ez több 
mint 12 ha).356 Mivel az aszkerik egy jelentős része nem maga művelte földjét, a 
szolgálati birtok ennél jóval nagyobb volt, hogy a termelőket is élelmezze (vö. I. 
35. táblázat: az évi 7000 akcse357 mukataa értékű  Drinápoly mellett i  Omurca sem 
jelentett  életképes katonai szolgálati birtokot 16 háztartásával meg egyenként 9,6 

356   Mivel 1 ha vetőmagigénye 7 kile, termése viszont csak 30 kile volt, kilénként 120 akcséval számol-
va a 10 000 akcse = 83 kile = 3 ha vetett  terület. Ez a piacosítható gabona mennyisége: ehhez járul 
még a fogyasztás, a takarmány és a vetőmag, mely további 3 ha, valamint 50% ugarral számolva 
már 12 ha-nál járunk.

357   7 akcse = 1 gramm ezüst.

35. táblázat. 

Egy háztartásra jutó (gabona)bevételek összetétele és különbségei  Drinápoly környéki 

falvak példáján (7 akcse* = 1 g ezüst), 18. század dereka
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 Mihaliç 66 18 000 5 478 200 83 (40%) 3 273 (3%)

3500+6400 
akcse

kb. 1400 
gramm 
ezüst

 Karaağaç 54 15 000 0 80 0 277
0 

(gyümölcs, 
kert!)

 Omurca 16 7 000 1 600 270 96 4 438 (4%)
11 500 akcse
1650 gramm 

ezüst

 Ismece, 
 Pavlikyan, 
 Sökün, 
 Hasköy, 
 Yürükçekler 
( Sökün
egy része 
Mihaliçhoz)

86 220 000 16 168 680 188 (28%) 14 2558 (11%)

22 560 
akcse 
3220 

gramm 
ezüst

*  Atanaszov és  Berov eltérő számításainak középértékét használva, s az 1720-as évekre kalibrálva; ** 1 vetett  dönümre 

2 kile termés jut, ami 120 akcse (állami beszolgáltatási áron, mely a fele az isztambuli piaci árnak).

 Parveva, S.: Village, Town and People i. m. alapján saját számítás.
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ha-os vetett  szántójával). E 20 ha-os birtoknagyságnak358 nem tett  eleget a  Driná-
poly környéki aszkeri birtokok közel fele már 1700 körül sem (vö. I. 33. táblázat).

A fejadó alapján a vidéki keresztény társadalom belső rétegzett ségének vizsgá-
lata is lehetséges (I. 26. ábra). A 18. század elején a tirnovói körzet papjainak (107 
fő) 10%-a volt gazdag (ala), 30% evsat és 60% szegény (edna), miközben a mester-
embereknél ez 1, 37, 62% volt (az összesítés szerinti átlag pedig 6, 28, 65%).359 A 
szabók, fazekasok a közepes és szegény kategóriába tartoztak a dzsizje alapján, 
az arabacik (fuvarosok) egyértelműen szegények voltak, a kovácsok, fémművesek 
viszont a középréteghez tartoztak. A papok az egyházi szolgáltatásokból befolyt 
jövedelmük mellett  földjövedelemmel is rendelkeztek: Koszta pap fi a 6 csiftliket 
bírt  Kjafi r Hadjiban, Zafi ri pap  Karaağaçban 1,5, Trendafi l pap pedig  Mihaliçban 
1,5 csiftliket. 

A városiak némileg gazdagabbak lehett ek, legalábbis a vásári adóösszeírások 
szerint a kereskedők és vásárlók mindenképpen. A tirnovói kaza adóösszeírásá-
ban a vidéki falusi mesterek csak 1%-a tartozott  a leggazdagabb (ala) kategóriá-
ba a 18. század elején, míg a szliveni vásáron 1739-ben megjelent nem muszlim 
adófi zetők 26%-a tartozott  ugyanide (247 fő, 10 kurus dzsizje), 21% a szegények 

358   Tudniillik a vetett  terület csak az összes fele volt átlagosan ekkor. A 20 ha természetesen a ter-
melők ellátásához szükséges értéken felül értendő mennyiség, azaz a minimum földmennyiség, 
melyről a szpáhi számára eme többlet elsajátítható.

359    Parveva, Szt.: Zemjata i horata i. m. 274. és 284. Sajnos az oszmán állam adópolitikájának változásai 
miatt  nem dönthető el, hogy hosszú távon a lakosság valóban gyarapodott -e vagy csak a bevételi 
kényszer vitt e rá a hivatalnokokat, hogy egyre több „gazdagot” írjanak össze: ez esetben a lakos-
sági terhek növekedését eredményezte eljárásuk.

I. 26. ábra. 

A keresztény lakosság foglalkozás és lakhely szerinti társadalmi különbségei

 a fejadó alapján (%), 18. század
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közé (197 fő, 2,5 kurus), 509 fő, 53% pedig a középrétegekhez (5 kurus/fő). Az 
 Edirnéből érkezők esetében ez rendre 15, 20 és 65% volt, míg a plovdiviaknál 43, 
11, 46%. A  Plovdivból érkezők tehát gazdagabbak voltak, bár ez nem jelenti azt, 
hogy a kijelentés a két város teljes lakosságára igaz lenne. (Egyformán 65 ember 
jött  mindkét városból a leggazdagabbak közül.) Alapvetően igaz viszont, hogy 
minél messzebbről jönnek a vásárba, annál gazdagabbak a vásárlók.  Szilisztra 
esetében 14/31,  Lovecs esetében 11/24,  Karasu és  Köstence esetében 5/7 volt a 
leggazdagabbak aránya.360

A piac, mint az áru- és pénzcsere központja, fontos szerepet töltött  be: a 
katonai és hivatali elit egy része, szolgálati birtok jövedelmét élvezve maga is 
természetben kapta járandósága jelentős hányadát, melyet kénytelen volt a pia-
con pénzzé tenni (ha például egy szpáhi fel akarta fegyverezni magát). A piac 
nélkülözhetetlen volt a munkamegosztásra specializálódott  város ellátásában, 
fellendített e a gazdasági életet, az állami szervek számára pedig lehetővé tett e 
a lakosság nyilvántartását és rendszeres megadóztatását. A céhek a városi pia-
con szerezték be nyersanyagaikat. A vásári árucsere megadóztatása, a vámok 
adóbérlése, helyi hivatalnokoknak történő átengedése arra utal, hogy az oszmán 
állam tisztában volt az áruforgalmi adó fogalmával és gazdasági jelentőségével 
is.361 Ugyanígy a pénzben szedett  fejadóval a paraszt is rákényszerült a minimá-
lis piacolásra.

A nagy forgalom miatt  a piactartás joga kulcsfontosságú volt, s az eladók 
és a vásárlók egyaránt sokat tett ek azért, hogy saját javukra módosítsák a keres-
let–kínálati viszonyokat. Már a 17. században előfordult  Rusze környékén, hogy 
a szomszédos falvak jogot nyertek heti két piac tartására. Így viszont a városi 
piacra nem jutott  be a vidéki gabona, ami ott  áremelkedést, a falusi piacra járó 
városi mesterek számára pedig az időveszteség jövedelemkiesést okozott , így a 
kádinak közbe kellett  lépnie. 1697-ben  Komáromi János számol be arról, hogy 
 Cservena voda térségében a falusiak gabonapiacot szerveznek, 1715-ben pedig 
azzal vádolták a település lakóit, hogy szándékosan elrejtik áruikat, nem viszik 
a városi piacra, hogy így felverjék az árakat.  Rüstem nagyvezír mint környékbeli 
birtokos maga is pártolta az ilyen tevékenységeket, mivel a raguzaiakkal való ke-
reskedelem miatt  létfontosságú volt számára, hogy az állami ellenőrzésen kívül 
eső magánbirtokaira kerüljön a piac helye, mert így a kereskedelem kontrollja 
mellett  a piactartás bevételei felett i diszponálást is megszerezhett e. Ráadásul a 
pasa szívesebben kereskedett   Erdéllyel és  Magyarországgal, ahol az áruért több 
pénzt ajánlott ak, mintsem hogy a birodalmon belül adja el.362 Hiánygazdaság 
esetében ez a jelenség különösen gyakori és nagy károkat okoz, márpedig az 
iparcikkekre is vonatkozó nyomott  árú felvásárlások (lásd a korábbi példákat: 
katonai ruházat, vitorla) hiánygazdaságra utalnak. A birodalom már a 18. szá-
zadban úgy kísérletezett  a gazdaságélénkítéssel, hogy erősített e a külföldi kap-
csolatokat (a politikai-katonai szövetség miatt  a francia vonal volt erős), hogy 

360    Parveva, S.: Some Strokes from the History of the Sliven Trade Fair during the First Half of the 18th 

Century. In: Uő: Village, Town and People i. m. 134.
361    İslamoğlu-İnan, H.– Keyder, Ç.: Agenda for Ott oman History i. m. 49.
362    Parveva, S.: Rural Markets and Fairs: the Village of Sliven in the 16th Century. In: Village, Town and 

People i. m. 127–128.
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aztán a 19. század elején éppen a külföldi kereskedelmet okolja a hiány fenn-
maradásáért.

A vásárok rendszere lehetővé tett e, hogy a kereskedők egyenletesen lefedjék 
a területet, miközben egész évben mozgásban voltak:  Szeresz februárban,  Prilep 
májusban,  Szliven május–júniusban,  Plovdiv júliusban,  Nevrokop augusztusban, 
 Uzundzsovo szeptemberben tartott  vásárt. Ez a külföldieknek is kedvezett , mert 
jelen tudtak lenni minden piacon. A vásárok kitűnő lehetőséget nyújtott ak az éves 
adók beszedésére, nekünk pedig kitűnő lehetőséget nyújt, hogy megvizsgáljuk a 
különféle irányból érkező vásárlók és kereskedők vagyoni helyzetét. (1739-ben a 
szliveni vásáron összesen 935 embert írtak össze adóképesként, felük  Edirnéből 
érkezett , s további 158  Plovdivból.)363

A piac sikerességét a településhierarchia mellett  a földrajzi fekvés is be-
folyásolta.  Szliven falu vására megmaradt, a település várossá tudott  fejlődni, 
mert kívül esett   Plovdiv és  Edirne vonzáskörzetén. Ezzel szemben  Doljan falu 
túl közel helyezkedett  el a szereszi és szaloniki piacokhoz. A fejlődésnek köszön-
hetően 1700 körül  Szlivenben már volt abadzsi, szatócs, szabó, papucskészítő, 
pék. A piaci specifi kációval és a gazdasági racionalitással magyarázható, hogy 
az állatt artásnak nem volt mindig nagy szerepe:  Szliven lakosai például a nomád 
állatt artó jürükök éves vándorlása miatt  maguk egyáltalán nem foglalkoztak az 
állatt artással. A piac szerepe, a falu várossá alakulása ellenére a 16. században a 
falura kivetett  adók 58%-a a mezőgazdaságból származott , ami azt jelenti, hogy 
annak összjövedelemből való részesedése is hasonló lehetett  (I. 36. táblázat). A 19. 
században a szliveni kazában (város és vidéke együtt ) csak a földadó a bevételek 
35%-át tett e ki, tehát a mezőgazdaság szerepe nem csökkent. A  Balkán ruralizált-
ságára jellemző, hogy az 1930-as évekig ugyanúgy a GDP 50–60%-a származott  
a mezőgazdaságból, mint 1555–1579 között  (bár a városokban nyilván más volt 
a helyzet). 

363   Uo. 127–132.

I. 36. táblázat. 

Agrár- és ipari adóbevételek megoszlása városokban, 16. század

Szliveni adók (akcse és %), 1579

Földadók (szántó, szőlő) 10 700 12,5
Piaci adókból származó 
bevétel

14 000 16

Gabonatized   2 900   3,5 Műhelyek adója   2 000   2

Adók: gyümölcs, zöldség 28 200 33,0 Malmok adója   1 800   2

Adók: rét, szalma, erdőélés   3 400   4,0 Őrlőmalmok adója   1 000   1

Adó: állatt artás   1 500   2,0

Összesen 47 000 58,0 Összesen 19 000 22
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I. 2. 2. Megélhetési stratégiák és gazdaságmodellek

A  Drinápoly környéki települések gabonából származó bevételeit ezüstre átváltva 
azt kapjuk, hogy a 18. században az egy háztartásra jutó bevétel értéke nagyjából 
megegyezett  az 1840–1860-as években mértt el (I. 35. táblázat). (A fogyasztói árin-
dex ugyan a duplájára nőtt , de ennek elsősorban a nem önellátó gazdálkodást 
űző városokban volt következménye.) A bevételszint hasonlóságának az az oka, 
hogy az edirnei körzet 18. századi falvai jóval nagyobb birtoktestekkel rendel-
keztek, mint a 19. századi bolgár települések, s akár a két çift átlagos nagyságot 
(20 ha) is meghaladhatt ák. Az átlagos birtoknagyság még a  Drinápoly szom-
szédságában fekvő, görögök lakta és így inkább a kertkultúrára specializálódott  
 Karaağaçban is meghaladta az 5 hektárt,  Omurcában pedig például 26 ha, azaz 
jócskán nagyobb volt, mint 1900 körül (ráadásul  Kelet-Ruméliát még a bolgár 
átlagnál is kisebb, 3,5 ha-os gazdaságméret jellemezte 1878 előtt ).364 Igaz, az ugar 
részesedése elérte az 50–60%-ot, de példánkban így is gazdaságonként 8–10 ha 
vetett  föld áll szemben a 19. századi bolgár 4 hektárral. Az ugar eltérő aránya 
tehát valamelyest csökkentett e a jövedelemkülönbségeket, de a különbség eli-
minálódásának valódi oka az volt, hogy (1) a 18. században az 1 (vetett ) ha-ra 
jutó termés fele volt a 100 évvel későbbinek.365 Ezen adott ságok mellett  (2) a kon-
junkturális gabonaár-emelkedések a 19. századi, kisebb méretű, intenzívebb és 
nagyobb hozamú üzemegységet hozták előnybe. 

Az iménti példa természetesen nem általánosítható, mivel a fenti állítások 
csupán a hagyományos száraz művelést alkalmazó, gabonatermelő rendszerre 
igazak. A gabonatermelés azonban a 18. században nem volt általános, másrészt 
a hozzá kapcsolódó birtokméret is meghaladja a teljes halmaz átlagát (10 ha kö-
rül). A fenti számok alapján ráadásul könnyen belátható, hogy 18. századi tech-
nikával 1 çift (10 ha) nem hozott  akkora jövedelmet, hogy versenyezzen a 19. századi 
bevételekkel (5 ha), tehát ha mindenki gabonát termel, akkor az életszínvonal jóval 
alacsonyabb lett  volna. Másik oldalról közelítve: a 18. századi terméshozamok 
és birtokméretek nem tett ek volna lehetővé további népességnövekedést egy ga-
bonán alapuló gazdálkodás esetében. Éppen ezért a gabonatermelő gazdaság a 
térségben nem lehetett  általános, s csak a nagy birtoktest intenzív műveléséhez 
elegendő munkaerővel nem rendelkező, vagy exportbevételekre számító aszke-
ri/adóbérlő csoportok nyomására alakult át a termékszerkezet. E folyamat vi-
szont fokozta a demográfi ai nyomást.

A 16. században egy gazdaság átlagbevétele még 500 akcse (400 g ezüst 
volt),366 a 18. századi példánkban ennél lényegesen nagyobb (1400–3000 gramm 

364    Parveva, S.: Village, Town and People i. m. 33.
365   1870 körül 1 ha 1000 kg gabonát jövedelmezett , ami hektáronként 200 kg, dekáronként 1 kile ga-

bona vetőmagot igényelt. Ez 100 kile vetőmag 10 ha-on – 5 ha ugarral együtt . 1700–1870 között  
az ugar csökkenése (–20–25%), a termésátlagok lassú javulása (háromszorosról ötszörös gabona a 
vetett hez képest) lehetővé tett e a népesség növekedését és a gazdaságok méretének aprózódását 
(7–20 ha-ról 5–12 ha-ra).

366    Berov, Lj.: Ikonomicseszkoto razvitie na Balgarija prez vekovete i. m. 55. Egy ló 800–1500 akcse 
(600–1200 gramm ezüst) volt, egy kg gabona ¼ akcse (egy háztartás teljesítménye 2000 kg gaboná-
val egyenértékű – de a jövedelemhez az állatt artás is hozzájárult).
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ezüst). Ugyanakkor meg kell nézni az árszínvonal változását is: a fogyasztói 
árindex és az (ipari) bérek például több mint duplájukra emelkedtek 140 év alatt  
1720–1860 között  (korábban is nőtt ), így végeredményben az ezüst vásárlóértéke 
romlott , de a jövedelem növekedése nem tartott  lépést a drágulással. A földet illető 
terhek adófi zetőnként akár a 400–2000 akcsét (50–250 gramm ezüst) is elérték a 18. 
században. Ez értékében ugyan magasabb, mint a 16. századi földteher átlagértéke 
(60 akcse/gazdaság, körülbelül 50 gramm ezüst, a 300 gramm ezüst értékű szán-
tóföldi termés ötöde),367 de a terméshez viszonyítva nem több. A földadó értéke 
az 1840–1860-as évek növekvő adóbevételeket eredményező konjunkturális pe-
riódusában is a 18. századihoz hasonló volt (családonként 130–170 gramm ezüst 
1864/1867-ben).368 

A mezőgazdaság fejletlenségére (a 19. századi állapothoz képest) már az a 
tény is utal, hogy a vetett  terület sehol sem haladta meg a művelés alatt  álló szán-
tóföld 50%-át. Az ekkora ugarolás egyértelműen a kétnyomásos gazdálkodásra 
enged következtetni.369 A 19. századdal ellentétben az ugarolt földön ekkor még 
csak esetlegesen tartott ak állatot – az összeírás szerint ugyanis a legelők nagy-
sága viszonylag jelentős. Tartalék föld szűkösen volt: a drinápolyi körzetben a 
műveletlen terület aránya csak négy faluban közelített e a 20%-ot, hat faluban 
egyáltalán nem volt. Erdő már ekkoriban is csak két faluban volt, az ott ani terü-
let 10–20%-át kitéve. Azaz technológiai vagy termékszerkezet-váltás elmaradása 
híján a terület eltartóképessége határához érkezett . A 10 faluból csak három ese-
tében maradt a művelt szántóföldek aránya az összes szántóból 75% alatt  (zöm-
mel azért, mert kis lélekszámú állatt artó és földjeiket a szomszédos túlnépesedő 
falvaknak bérbe adó települések voltak:  Pavlikyan,  Hasköy és  Yürükçekler), míg 
 Dalmáciában a 18. század elején a földek 50%-a volt üres (ennek azonban nem a 
népességhiány, hanem a túlművelés okozta talajpusztulás legalább annyira oka 
volt), 28%-a pedig közösségi Stojanovich szerint.370 A szántók már ekkor is több 
tagban voltak, ami később nagy problémát jelentett .  Kjafi r Hadji falu 40 földmű-
velője 270 parcellát művelt (egy önellátó gazdálkodást folytató település eseté-
ben ez a reális, mert statisztikailag kimutatható, hogy a sok parcella csökkenti 
a terméseredmények szórását és így az éhínség veszélyét), míg  Karaağaç 100 
gazdája csupán 220 parcellát.

A fentiek, valamint a természeti adott ságok különbségei miatt  a Parveva ál-
tal  vizsgált 10 falu változatos megélhetési stratégiákat alkalmazott : a szántók 
aránya falvanként 10–85% között , széles skálán mozgott . A legeltetés jelentősé-
gére utal, hogy helyenként a földek 40–60%-át is ez a művelési ág foglalta el már 
a 17. században, bár  Kjáfi r Hadji és  Karaağaç területén csak 10–20%-ot ért el 
részesedése.  Mihaliç lakossága 1617–1669 között  50%-kal nőtt : nem csoda, hogy 
a 66 gazdából 46 rákényszerült föld bérlésére, s a szomszéd falu ( Sökün, 14 ház-
tartás) földjeinek 60%-át mihaliçi gazdák használták (mezraa). 

367   Egyéb bevételek és egyéb adók is voltak, ezért a különbség a korábban említett hez képest.
368   A  Karaağaç falu birtokmegoszlására hasonlító 13  Duna menti falu 1840-es, egy gazdaságra jutó 

adójához (400 gros, 300 gramm ezüst) is hasonlít az 1700-as érték.
369    Parveva, S.: Village, Town and People i. m. 24.
370   Stojanovich, Tr.: A Study in Balkan Civilization. New York, 1967. 18–19.
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Fontos hangsúlyozni, hogy a 18. századi mezőgazdaság egészen más jövedel-
mi forrásokkal – és így más szerkezett el is – bírt, mint a 19. századi gabonakon-
junktúra idején. Ekkor még a görög földekhez hasonlóan a szőlő sokkal nagyobb 
jelentőséggel rendelkezett : 1675-ben egy angol utazó,  Covel azt írta, hogy a jani-
csáragának évi 10 ezer dollár haszna volt abból, hogy engedélyezte a karaağaçi fa-
lusiaknak a borral való kereskedést. A legnagyobb kereskedő, a helyi pap például 
a templomban tárolta a bort.371

A gazdálkodásra általánosan jellemző volt, hogy a mezőgazdasági és ipari 
foglalkozások nem különültek el, még az iparosok, kereskedők is foglalkoztak 
földműveléssel kiegészítő keresetként. A specifi káció irreverzibilissé válásának el-
maradása 1700–1870 között  az alsó középosztály esetében mindvégig jellemző sa-
játosság volt.  Mihaliç falu molnára 7 ha földet és 3,5 dönüm szőlőskertet birtokolt, 
a falu szénégetője 3,5 ha szántót és 3,5 dönüm szőlőt művelt, azaz az élelmezés 
nagy részét saját földjükből fedezték, a fő foglalkozásra hárult az adók kifi zetése. 
 Mihaliç egyik papja 15 ha szántót bírt, a másik 1,5 ha szőlőt, a söküni mészáros 
pedig 6,5 raiyet çiftet, miként Kjáfi r Hadji falu papjának fi a is. Valamennyi kéz-
műves és szellemi foglalkozású legalább fél telekkel rendelkezett , felük pedig egy 
telek felett i szántóval bírt. Szintén jellemző volt a szőlőskert: a borkészítés jöve-
delmezőségéről a földesúr szempontjából már írtunk – de nyilván megérte ez a 
termelőnek is, különben nem lett  volna 1 dönüm szőlő és a rajta lévő termés értéke 
  Barkan szerint 1000 akcse (3 éves megtérülést mutató gazdasági forma).  İnalcık 
megállapított a, hogy az anatóliai paraszt gabonatermő birtoka jóval kevesebbet ért, mint 
a balkáni kombinált gazdaság. Sőt éppen a szőlő volt az, amellyel – több lete révén 
– az önellátó naturálgazdálkodást meghaladó módon a piacra kilépve áruterme-
lő pénzgazdálkodást kezdhetett  a termelő (a 18. század végén exportált gabona 
zöme a nagybirtokról származott , vagy iltizámmal a legális adón túl elsajátított  
érték volt, tehát a kisparaszt aligha részesült a csempészet hasznából). A moreai 
 Árkádia város vizsgálata megerősíti azt a feltételezést, hogy a szőlő még a hagyo-
mányosan gabonacentrikus vidéki térségekben is jelentős jövedelemforrás volt (I. 
34. táblázat).

Éppen a kombinált gazdaság előnyei miatt  (a kisebb helyigény, magas 
hozam, változatosabb termékstruktúra csökkenti a piaci folyamatok és az idő-
járás okozta kockázatot) a 19. századi gabonakonjunktúra beköszöntével sem 
minden terület állt át a gabonatermesztésre. Az első kötetben említett ük, hogy 
görög területeken, ahol az egy főre eső szántóterület eleve kisebb volt, nem is 
voltak adott ak a lehetőségei az önellátó vagy árutermelő, gabonán alapuló mo-
nokultúrás kisbirtokos parasztság kialakulásának. A 19. század közepén  Pre-
veza város372 környékén az egységnyi területű szántó ára kétszer akkora volt, 
mint a legelőé, de az előbbi részesedése a termőterületből nem is volt jelentős 
(1%) (I. 37. táblázat). Az olajfaliget ára még ennél is magasabb volt, éppen emiatt  
kevesen engedhett ék meg maguknak. Noha az utóbbi csak a város területének 
1%-át tett e ki, az átlagértéket tekintve így is a mezőgazdasági vagyon negyedét 
jelentett e. Egy főre átlag 6000 piaszter mezőgazdasági vagyon jutott , ami – fi -

371    Parveva, S.: Village, Town and People i. m. 29.
372   Mihov, N.: Naszelenieto na Turcija i Balgarija prez XVIII i XIX. v. Tom. IV. Szófi a, 1935. 392.
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gyelmen kívül hagyva a társadalmi diff erenciákat – egy háztartásra átlag 30 ezer 
piaszter vagyont (akkor 6000 frankot) jelentett . Ez jóval nagyobb, mint a bolgár 
területek átlaga.373 Egy olajfa három termő év alatt  megtérült, s jóval nagyobb 
hasznot hozott , mint a gabona. 1 acre nagyságú olajliget (100–130 fa) tehát egy 
termő évben 20–25 fontot jövedelmezett , ami hektárra és piaszterre átszámít-
va 6500–7000 piaszter, ami 6,5–7 tonna gabona értékével volt egyenértékű 1860 
után. Egy hektárról pedig ennyi gabonát nem takarított ak be a bolgár parasztok 
(ma sem), általában az 1 t/ha már jó termésátlag volt a korviszonyok mellett . 1 ha 
olajfa tehát termőre fordultával felért 6 ha vetett  gabonaföld hozamával. Mivel hely-
igénye kisebb volt (igaz, tőke- és időigényesebb), alternatív megélhetési formát 
jelentett  a helyi lakosságnak. Ha azt feltételezzük, hogy az olajfák egyenletesen 
oszlott ak el a városlakók tulajdonában, akkor az egy főre jutó 0,07 ha (max. 20 
fa a táblázat alapján) 435 piasztert, családonként 2700 piaszter jövedelmet je-
lentett . Ez alig alacsonyabb, mint az 5 ha-os (40% ugarral számított ) 19. század 
közepi bolgár gazdaság gabonabevétele (Berkovicában egy háztartás jövedelme 
iparral együtt  volt 4000 piaszter körül, míg a drinápolyi vilajetben 1876-ban az 
egy családra jutó tized – 25 millió piaszter 303 ezer háztartásra – alapján becsült 
gabonatermés 1000 piaszter volt, kedvező periódusban 50–100 millió piaszter, 
azaz 2000–4000 piaszter/család). Viszont egy ekkora olajfaliget ára így is 1500 
piaszter volt, jó hússzorosa egy hasonló búzatáblának. Hiába térült meg tehát a 
tőke gyorsabban, sokan nem engedhett ék meg maguknak ezt a beruházást – faj-
lagosan a legelő volt a legolcsóbb (de az ár nem tartalmazza a juhokat).

A rája réteg mellett  a 18. századi aszkeri réteg számára is kulcsfontossá-
gú volt a földbirtok:  Barkan vizsgálatai szerint 175, aszkeri rétegbe tartozó vég-
rendelet alapján a vagyon 16%-a (50 millió akcse) földben volt. A  Karaağaçban 
meghalt Bekir beşe, „Abdullah fi a” vagyonának felét a föld tett e ki, harmadát 
a kölcsönök, a ház a bútorzatt al együtt  csak 12%-kal részesedett  (12 ezer akcse, 

373   Eszközök és ház nélkül számítandó értékek.

I. 37. táblázat. 

 Preveza város agrárstruktúrája, 19. század közepe

Preveza város
1870 körül

Egységár/
acre

Terület: 
acre (kb. 4000 m2)

Egy főre Összes érték

Legelő 1 font 12 s 134 126 9 ha = 4300 piaszter 22 millió p

Szántó 2 font 10 s 1516 0,1 ha = 80 piaszter 0,4 millió p

Olajfaliget 65 font 10 s 1045 0,07 ha = 1500 piaszter 7,5 millió p

104 000 olajfa* 12 s/fa

évi jövedelem 
(már a költségek

 levonásával)
 / fa: 4 s

összes tiszta jövedelem: 
21 000 font

2,2 millió p

* És gyümölcsfaliget (4812 gyümölcsfa), 40 font/acre érték. Körülbelül 5500 lakos. 1 s = 5 piaszter. 

Mihov, N.: Naszelenieto na Turcija i. m. 392. alapján. 
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összesen 100 ezer akcse). Az edirnei Hasszán aga vagyona ennél sokkal nagyobb 
volt, meghaladta a félmillió akcsét, csiftliknagybirtoka azonban ebből 300 ezer 
akcsét ért, háza 100 ezer akcsét. A Parveva által vizsgált  esetek közel felében a 
csiftlik nagysága nem haladta meg két raiyet çift méretét, 28% pedig 4–10 çift 
körül birtokolt. A nagyméretű csiftlikekre is az volt jellemző, hogy a szántó felét 
ugaroltatt ák, azaz a 18. században a kisparaszti birtok és a nagybirtok műve-
léstechnikája között  nem sok különbség lehetett , ráadásul, mint azt Koszta fi a 
Hasan aga esete is mutatja  Karaağaçban, egy askeri çiftlik is állhatott  igen sok 
tagból – itt  éppen 15 parcellából.

Ha a 18. században a gabonát messzebb kellett  szállítani 50–70 km-nél – ez 
15–18 óra volt –, akkor piaci ára csak a szállítás költségeit fedezte. A szállítási árak 
19. századi esése és a gabona árának növekedése együtt  tett ék lehetővé a gabona-
export rentabilitását és a termelők bekacsolódását a nemzetközi kereskedelembe, 
hiszen korábban a fentiek miatt  a vidék csak az első városig jutt att a el a gabonát. A 
18. században még csak a nagybirtok volt az, ami a nagyállatt artás mellett  (Hasan 
edirnei agának 1400 juha volt 1669-ben) a monokultúrás gabonatermelésre állt rá 
(Hasan aga 1300 kile gabonája 53 ezer akcsét ért),374 szemben az eredetileg diver-
zifi káltabb termelést nyújtó kisbirtokkal, mely csak a 19. századi gabonakonjunk-
túra hatására váltott  termelési struktúrát. 

Egészen más jellegű gazdálkodást folytatt ak a görög  Peloponnészoszon 
élők, mint a bolgárok. A kertekben narancs, citrom, gránátalma, barack, szilva 
és cseresznye nőtt  Bernard  Randolph tudósítása szerint az 1670-es évek végén. 
A gyümölcsöskertek kicsik voltak: a legnagyobb mérete 2,5 dekár (100 × 25 m). A 
gyümölcs mellett  igen kifi nomult és hatékony rendszer szerint olajbogyót, szőlőt 
termesztett ek: decembertől márciusig olajat préseltek, március–áprilisban vajat és 
sajtot készített ek és megnyírták a juhokat, május–júniusban gabonát aratt ak, jú-
nius–júliusban eperfaleveleket gyűjtött ek a selyemhernyókat táplálandó. Augusz-
tustól októberig szüretelték a gyümölcsöt és a dohányt, a gyümölcsöt megaszal-
ták, illetve bort készített ek belőle – írta Randolph.375 Mivel a munkálatok időben 
eltolódtak, a kis létszámú báziscsaládok számára is lehetőség nyílt a diverzifi kált, 
több lábon álló és így nagyobb biztonságot nyújtó gazdálkodásra, a nagycsaládos 
gazdaságok pedig a munkaerőt tudták hatékonyabban kihasználni, így nagyobb 
méretű földet művelésbe vonni.

A sajátos struktúrára és az ipari tevékenység mellett  a mezőgazdaság jelentő-
ségére utal, hogy  Árkádia város lakóinak 86%-a rendelkezett  földbirtokkal, s felük 
mindegyik művelési ágban dolgozott , 80%-uk pedig legalább szőlővel és olajfák-
kal rendelkezett . Egy családra átlagosan 70 olajfa jutott  (2500 akcse, 375 gramm 
ezüst éves hozam), de a lakosok ötöde 100–320 fával is rendelkezett  (3600–10 000 
akcse). Az itt eni városokra általánosan jellemző volt, hogy mezőgazdaságból szár-
mazott  a jövedelem kétharmada-háromnegyede a 17. században (például  Korin-
thosz,  Holomics).376 A mezőgazdaságon belül viszont a gabonatermesztés aláren-

374    Parveva, S.: Village, Town and People i. m. 44–45.
375    Parveva, S.: Agrarian Land and Harvest i. m. 71–75.
376   Uo. 83–84.
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delt volt: Árkádiában mindössze 8 çift (800 dönüm) szántó állt rendelkezésre, így 
szántóföldje mindössze a 217 gazda felének volt, egy gazdára 7 dönüm jutott . 

Érdemes megfi gyelni a város és a falu művelési szerkezete között i különb-
séget. Árkádiával szemben  Filiatra faluban a 168 család 81 çiftt el rendelkezett , 
tehát a földművelés szerepe itt  látszólag jelentősebb volt. Igen ám, de itt  a 81 çift 
összesen 5200 dönüm volt (a várt 8100 helyett ), azaz a falu lakóinak vagy máshol 
kellett  földet bérelnie (a 81-ből 25 çift eleve más településektől bérelt szántó volt), 
vagy pedig más, jövedelmezőbb termelési módra átt érni. Egy családra ugyanis 
átlag 3 ha föld jutott , ebből pedig még 1000 kg/ha termésátlag esetén sem lehetett  
volna megélni (50% ugart feltételezve) – a termésátlag pedig csak 1860 után éri 
el ezt a szintet, ekkor csupán 500 kg/ha körül volt. 377 Ha egy főre csak 250 kg 
gabonát számítunk, akkor egy hatfős család gabonaszükséglete (négy gyerek-
kel) legalább 1–1,2 tonna. Továbbá félre kell még tenni a vetőmagot és az adót. 
Ráadásul a föld sem egyenletesen oszlott  meg: a gazdák közel fele (60 család) 
1 telken munkálkodott , 14 család másfél telken (I. 25. ábra).  Filiatra lakosai is 
rendelkeztek olajfákkal (a családok fele), de Árkádiában ez sokkal jelentősebb 
volt (a családok 80%-ának volt olajfája). Filiatrában a családok 60%-a rendel-
kezett  szőlővel, a városban viszont 80%-a.  Filiatra szántója kétszer akkora volt, 
mint a szőlőtermő terület. Bár a két település hasonló méretű volt, Filiatrában a 
gyümölcsfák száma fele volt az árkádiainak. A juhászat sem a vidékhez kötődött  
(valószínűleg a földhiány volt az oka):  Filiat ra családainak 6%-a rendelkezett  
állatállománnyal, Árkádiában viszont minden ötödik–hatodik gazdaságban vol-
tak juhok. Mivel az elvetett  mag a 18. században ugyanúgy legfeljebb ötszörös 
hozamot biztosított , mint a 19. század közepén, azaz 100 éven keresztül nem 
javult, az ilyen termékstruktúrájú területek túlnépesedett nek voltak tekinthetők 
(I.  38. táblázat). (Másutt  a hozam azért nem nőtt , mert a lakosság – más meg-
élhetési források is rendelkezésre állván – nem volt rákényszerítve a gabona-
termesztés intenzifi kálására. Itt  a 19. század közepén is gyakori volt az extenzív 
gazdálkodás, mindaddig, míg a demográfi ai nyomás nem vált akutt á.)

Az alacsony hozam miatt  a szántóföldi gazdálkodás területegységen kisebb 
hasznot hajtott , mint az intenzív kertkultúrák, melyeknek a kis birtokméret még 
kedvezett  is. Egy dönüm vetett  szántó 50 kg gabonát adott , ez kilénként 60 akcse 

377   Árkádia városában 820 dönüm szántó volt (8 çift). Egy çift 10 ha szántóföld, erre jut az összeírás 
szerint 20 kile vetőmag, 100 kile (2500 kg) termés. Ha azt feltételezzük, hogy a föld legalább fe-
lét ugarolják, mint  Drinápoly mellett , akkor a terméshozam 500 kg/vetett  hektár a 18. században 
(konstantinápolyi kile = 25 kg). Az 5:1 maghozam itt  is érvényes, mint a 19. század közepén, de 
akkor 1 vetett  dönümre körülbelül 1 kile vetőmag jutott , itt  viszont jóval kevesebb. Tehát vagy még 
nagyobb az ugar, vagy eltagadták az adószedő elől a terményt, vagy nem volt elegendő vetőmag. 
Az 1:5 hozam nem csak a  Balkánon nem volt alacsony. A termékeny  Hajdúhát közelében fekvő 
 Balmazújváros 1794. és 1797. évi kamarai összeírása hasonló hozambecslést ad: „A föld ezen a 
területen jó, nem csupán szikes. … egyegy mérő elvetett  mag után rozsból 4, tavaszi búzából 3, árpából 4 és 
zabból 4 mérőt hoz.”  Varga A.:  Balmazújváros története. Debrecen, 1958. E termésátlag nem rosszabb 
a  Glósz József által a 18. század vége és a 19. század első fele között i időszakban alföldi átlagként 
becsült 6,6 pozsonyi mérő értéktől (3,1 q/hold, azaz 0,6 t/ha). Glósz J.: A gabonakereskedelem 
feltételrendszere  Magyarországon a 19. század első felében: A hiány és felesleg területi mérlege. 
Aetas, 2009/4. 16–31. Glósz J.: Területi hiány és felesleg Magyarország gabonatermelésében a 19. 
század első felében. Korall, 36, 2009. 119–140.
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felvásárlási árral számolva is csak 120 akcse.378 Ugyanakkor egyetlen olajfa 36 ak-
cse hozamot adott , egy dönümön (10 × 100 m) pedig 20 is elfért, azaz 720 akcse 
jövedelmet nyújtott . Csakhogy a gabonának volt egy előnye: minden évben ho-
zott  termést, míg egy újonnan telepített  olajfaültetvény 10 évig biztos nem. Egy 
már létező ültetvény megvásárlása pedig tőkeigényes volt. Ugyanez volt igaz az 
évi 300–400 akcse/dönüm jövedelmet nyújtó szőlőre, míg a minden évben termő 

378   Megjegyzendő, hogy a számítás csak elméleti, hiszen a gabona zöme biztosan nem került piacra, 
hanem helyben fogyasztott ák el, szemben az olajbogyóval. Az utóbbi jelentőségét éppen az adta, 
hogy piacosítható volt, előnye, hogy világításra éppúgy használható, mint főzéshez.

I. 38. táblázat.

A bevételforrások megoszlása peloponnészoszi városok és falvak esetében
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Szántó (çift) 8 56 + 25  0,04  0,50  2,5  0,6

Szőlő (dönüm) 1321 1298  6,09  7,73  1,8  2,6

Olajfa 16 750 2960 77,19 17,62  3,0  7,0

Eperfa 741 529  3,41  3,15

Selyemgubó
(1 ledre = 133 dirhem
 = 420 gramm)

400 150  1,84  0,89

Gyümölcsprés 0 2  0,00  0,01

Selyemprés 5 2  0,02  0,01

Olajsajtoló 21 9  0,10  0,05

Gyapot (ledre) 1000 450  4,61  2,68

Narancs- és citromfa 445 123  2,05  0,73

Fügefa 226 123  1,04  0,73

Mandula 107 0  0,49  0,00

Juh 910 410  4,19  2,44 23,0 14,0

Malom 7 1  0,03  0,01

f. ffi   = felnőtt  férfi .

 Parveva, S.: Village, Town and People i. m. 74. alapján saját. 
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gyapot 360 akcse/dönüm hasznot adott . Azaz, a gyapot is jobban megérte, mint 
a búza, csakhogy megenni nem lehetett . A gyapot túlzott  elterjedése ellen ha-
tott , hogy a félszigeten az élelmet részben önellátó módon termelték: a gabona 
felváltása gyapott al csak akkor lehetséges, ha (1) élénk kereskedelmi kapcsola-
tok vannak, (2) a gabonabehozatal okozta kiadás nem haladja meg a gyapotból 
származó bevételt – azaz a behozott  gabona ugyan lehet drágább (nagy szállítási 
költségek), mint a helyben termelt, de mennyiségének elegendőnek kell lennie 
az ellátáshoz.

Így kisbirtokos forma esetében379 a szántóföld elsősorban a megélhetés szélén 
egyensúlyozó, kis hasznot produkáló, de esetleg több munkáskézzel rendelke-
ző gazdáknak volt előnyös, akik számára egy-egy parcella kibérlése kisebb, év-
ről évre vállalható terhet jelentett , szemben a szőlőre, olajbogyóra való átt éréssel, 
melyhez tartalék tőke kellett . Ebből következően – leszámítva a külső hatásokat – a 
családi (kisüzemi) szántóföldi gazdálkodás, a gabonatermesztés kis profi trátájú 
gazdálkodási forma lehetett  már a 18. században is, melyben csak a termés és a 
gazdaság önreprodukciója volt lehetséges, de társadalmi felemelkedést, kitörési 
lehetőséget, vagyonosodást alig nyújtott  (különösen ha fi gyelembe vesszük a csa-
lád szaporodását, mely ugyan új munkáskezet biztosított , de annak munkavégzé-
séhez élelemre, így újabb földterületre volt szükség).

379   A gabonatermelő nagybirtok esetét már elemeztük korábban.

I. 39. táblázat.

Az egyes mezőgazdasági művelési ágak termelékenysége  Árkádiában, 1716

Olajfák 
száma

Egy fára 
jutó 

termés 
okában

Várható 
termés 

(oka és kg)

Egy fára 
jutó olaj 

(oka)

Összes 
olaj 

(oka és 
kg)

Összes 
értéke 
(akcse)

Egy fára 
jut 

(akcse)

Egy házra 
jut 

(akcse)

16 753 20
335 000 és 

430 000
3

50 250 és 
64 400

603 000 36 2800

Szőlő-
terület 

(dönüm)

Egy 
dönümre 

jutó 
termés 
(oka és 

kg)

Teljes 
termés 

(oka és kg)

Összes 
értéke 
(akcse)

Egy dö-
nümre jut 

(akcse)

Egy házra 
jut 

(akcse)

1320 300 és 420
400 000 és 

510 000
400 000 300 1800

Gyapot-
terület 

(dönüm)

Termés 
(ledre/

dönüm)

Várható 
gyapot-

termés (kg)
Egységár

Összes 
értéke 
(akcse)

Egy dö-
nümre 

jut (para/
akcse)

Egy házra 
jut (para/

akcse)

25 40 425 7 9000 120/360 14/42

 Parveva adatai alapján saját számítás és összesítés.
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A földművelés és állatt enyésztés hátt érbe szorulását jelzi, hogy mind a vá-
rosban, mind a faluban a tényleges földbirtokosok csak 50–60%-a rendelkezett  
szántóval, s negyede tartott  állatot például Árkádiában. (Dombvidéken az ál-
latt artás szerepe sokkal nagyobb volt, lásd  Hrisztianu és  Varibobi települések 
egy háztartásra jutó juhállományát.) Láthatt uk, hogy  Filiatra lakossága jobban 
támaszkodott  a földművelésre, és egy házra nagyobb földjövedelem jutott , mint 
Árkádiában, míg Árkádiában az intenzív gazdálkodásnak volt nagyobb a bevé-
tele. Ezért megvizsgáltuk, hogy  Filiatra rendelkezett -e egyéb jövedelemforrások-
kal, melyek révén csökkenthett e a jövedelmi különbségeket. A szőlő például még 
jelentősebb volt  Filiatra bevételei között  egy főre vetítve is (48%), mint a gabona 
(40%), vagy akár a szőlő részesedése a bevételekből Árkádiában (33%) (I. 39–I. 
41. táblázat). Az olajbogyó és gyapot azonban vidéken teljesen alárendelt volt 
(Árkádiában 50 + 7% a részesedése, Filiatrában 13%). Így az egy háztartásra jutó 
mezőgazdasági bevételek Filiatrában a városi 85%-át érték el. (Ez a megélhetési 
költségek ismerete nélkül azonban még nem mond sokat a különbségekről – lásd 
a lenti elemzést.) Az nem meglepő, hogy mind az étolaj, mind a textilipari alap-
anyag-gyártás inkább a városhoz kötődött , a hegyvidéki településeken pedig a 
gabonatermesztés dominált ( Varibobi, Hrisztianu), s volt között ük szegényebb, 
gazdagabb egyaránt. Varibobiban az egy háztartásra jutó szántóföld meghaladta 

I. 40. táblázat. 

Gabona-terméshozamok és értékük (akcse), 

18. század
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 Árkádia 
(820 dönüm, 
8 çift)

20 5 100  800 60 50 000
125 és 

70
250 és 

450

 Filiatra 
(a faluban 
56 çift 
csak 2700 
dönüm)

20 5 100 2700 60 160 000
120 és 

60
600 és 
1000

 Filiatra 
bérelt 
földjei 
(25 çift, 
2 × 100 
dönüm)

20 5 100 2500 60 150 000 90 és 45
550 és 

900

* 50% ugar mellett .

A búza ára alkalmazva a gabonákra. A búza és egyéb gabonák vetésmennyisége összevonva.
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a 2 çiftet, míg Hrisztianuban 1 çift alatt  maradt az érték, így a bevételek terén is 
két szélső értéket képviselnek.380

A birtokok termése alapján Parveva megkísérelte  megbecsülni az önellátás-
hoz szükséges és feleslegben megmaradó gabona mennyiségét  Moreában. 1710 
körül  Árkádiában egy családra 4,5 fő jutott . Egy főre minimum 200 kg gaboná-
val számolva (a  Peloponnészoszon az egyéb ételek szerepe nagyobb volt, mint 
 Bulgáriában), 4,5 felnőtt  főre381 900 kg-ot kapunk. A földadó mértéke a termés 
hetede volt 1715-ben (14%), s végül a következő évi vetőmagot is le kell vonni 
(20%).382 Ezek alapján piac ra a termés 30%-a mehetett , 10 ha (çift: ebből 5 ha 
vetett ) termése pedig 2500–3500 kg gabona volt, fele az 1900-as értéknek. Azaz 
a paraszti csiftlik nagyságát az oszmán hatóságok eredetileg is úgy állapított ák meg, 

380   A városi ipari termelés és a vidéki állatt artás konkrét értéke híján nem állítható fel tényleges sor-
rend a jövedelmeket illetően.

381   A  Peloponnészoszon egyrészt kisebb volt a családméret, mint például  Bulgáriában, másrészt vi-
szont a fenti számításnál a gyerekek fogyasztását a felnőtt ekével egyenlőnek tekintjük, ami túlzás, 
így a  Parveva által megadott  200 kg-os érték (mely felnőtt ekre nézve elég alacsony) alapján egy 
családra kalkulált érték végeredményben nem helytelen.

382   A 2500 kg-ból lejön a 350 kg értékre számítható adó, 600 kg vetőmag és 900 kg fogyasztás, marad 
körülbelül 700 kg exportra.

I. 41. táblázat.

Az eltérő földrajzi környezetben lévő városi és falusi mezőgazdasági bevételek 

összetevői (állatt artás nélkül!), 18. század*
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Gabona 50 000
310 000 
(0,5 çift/

házt.)

110 000 
(2,4 çift/

házt.)

47 000 
(0,6 çift/

házt.)
 250

1850 
1 çift 

140 kilét 
hoz (7 × 
hozam)

4,7 40,1

10 500** 
1 çift 

67 kilét 
hoz 

(4,5 ×)

2600** 
1 çift 

73 kilét 
hoz (5 ×)

Szőlő 400 000 390 000 6 000 14 000 1843 2300 34,9 48,2 500 780

Olaj 603 000 106 000 1 200  4 500 2779  630 52,7 13,1 110 250

Gyapot  90 000   8 000     0  1 440  415   47  7,9  1,0   0  80

Gyümölcs-
fa (db)

  1 144   537 ? ?    5   2 ? ? ? ?

Jövedelem 
összesen 
(akcse)**

1 145 000 815 000
110–

120 000
60–

66 000
  5276** 4800 100,0 100,0  11  000*** 4000

* Akcséban, 7 akcse = 1 gramm ezüst. ** Gramm ezüstben hatod-hetedannyi. Egy 6 fős konvertita család ruhapénze kb. 

hasonló érték. *** Vö. I. 35. táblázat értékei,  csak 164 akcse érték jut a piacra.

 Parveva, Szt.: Zemjata i horata i. m. 165–169. alapján saját számítás.
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hogy az valóban képes legyen eltartani akár egy 5–6 fős családot is, s a többlet a család 
reprodukciójára is fordítható.  Árkádiában például egy çift „gabonában mért fe-
leslege” a 200 gramm ezüstöt is meghaladta. Ez az összeg alkalmas volt a dzsizje 
és az ispence383 kifi zetésére (a 18. század előtt  vagyoni helyzett ől függetlenül 60–80 
gramm ezüst egy háztartásra – a helyi lakosság rá is kényszerült a piacolásra az 
adók kifi zetése miatt ), de már nem volt alkalmas háborús időszakokban az avariz, 
illetve az új tartományi adók kifi zetésére. 

Parveva iménti számításai  során abból a feltételezésből indult ki, hogy 1 csift-
lik mindig egy parasztcsaládot lát el, csakhogy a 18. században  Filiatrában 268 
háztartásra jutott  81 telek. Azaz az arány 1:3-hoz: azt pedig nem feltételezhetjük, 
hogy a lakosság kétharmada teljesen átrétegződött  az iparba. Míg tehát a raiyet çift 
eredeti nagysága elvben alkalmas a családi gazdaság fenntartására, a valós hely-
zet nem ez volt, hiszen a felnőtt  adózó férfi ak felének egyáltalán nem volt földje. 
Árkádiában és Filiatrában 1715-ben egy családra átlagosan 2, illetve 5 ha föld jutott  
(a szőlő- és gyapotföldeket is gabonamezővé konvertálva), azaz az eredeti hozam 
20 és 50%-a. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett  lakosság a gabonatermesztésből nem 
tudott  volna megélni, sem a piacra kijutni (lásd a határértéket megtestesítő  Filiatra 5 
ha-os çiftjeit: I. 42. táblázat). 

Ilyen feltételek között  a túlnépesedett  területeken a lakosság a természetföld-
rajzi és klimatikus viszonyok miatt  amúgy is kedvezőbb kertgazdálkodást prefe-
rálta. E túlnépesedett  területek esetében a gyapot ideális termék lehetett  volna a 
gabona helyett , hiszen hozama éppen háromszor akkora volt, mint a búzáé, azaz 
éppen kompenzálta volna a hiányt. Mivel azonban ez fejlett  tengeri kereskedelmet 
igényelt volna, a szőlő és az olajfa jobb lehetőségekkel bírt. A robotoltató nagy-
birtok azonban e tekintetben is kedvezőbb helyzetben volt: az éhezés szélén álló 
 Likudiszi falu (a falu évi 18%-os defi citt el zárt az adó kifi zetése és a vetőmag le-
vonása után) olajfái évi egyenként 2 oka olajat jövedelmeztek, míg Rüstem aga 
csiftlikjén fánként 4 okát.384

383   Keresztények által fi zetett , bizánci eredetű földadó, mely értékben jóval nagyobb volt, mint a 
resm-i çift, muszlim megfelelője. Később enyhített ek rajta, mert az átt érések gyakoriságát növelte, 
ami a kincstár számára kedvezőtlen volt.

384    Parveva, S.: Agrarian Land and Harvest i. m. 96.

I. 42. táblázat. 

A minimális megélhetésen felül jelentkező gabonatöbblet értéke 10 ha-os telek esetén

Település
Egy çiftre jutó 

gabona (kg)

Többlet (adó, min. 
fogyasztás és vetőmag 

levonása után)

Piacosítható többlet 
részesedése

Többlet
 értéke 
(akcse)

 Árkádia városa* 2670 650–750 30% 1400–1800

 Filiatra 1600–2500** 0–750 0–30% 0–1800

* Árkádia térségében 17 kile gabonát vetett ek átlagosan egy çiften. A termés ennek 5,5-szerese, 92 kile vagy 2,5 tonna 

volt (8 ha-os területen, melynek fele ugar, a 17 kile kb. 2,5–3 ha-ra elegendő vetőmag). ** A çiftek nagy része csak 5 

ha a településen!

 Parveva, Szt.: Zemjata i horata i. m. 92. után saját számítás.
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A kisbirtokos gabonatermesztés korlátaira, a megélhetés szélén való egyensú-
lyozásra a másik jó példa a hegyvidéki  Hrisztianu falu, ahol a 4000 akcse/gazda-
ság átlagos bevételnek 60%-a gabonából jött  (állatt artás nélkül). Ez ezüstben kife-
jezve 650 gramm, ebből lejön a 14%-os tized, a dzsizje, a fogyasztás, a következő 
évi vetőmag – és nem marad semmi piacolásra (I. 43. táblázat). Általánosságban is 
igaz, hogy 4000 akcse/év jövedelem lehetett  a megélhetés határértéke egy család 
számára a 18. század elején.

Persze mindez, amit leírtunk, csak közösségi szinten volt érvényes. A gaz-
dasági alapegység, a család számos mikroszociális stratégiából választhatott  az 
elszegényedés elkerülésére. Mint  Árkádia keresztény felnőtt  férfi lakosságának 
összeírásából látszik, a báziscsalád mellett  egyéb formák is léteztek. Aki sok 
földdel rendelkezett  (mint az összeírás 1. helyén szereplő családfő az I. 34. táb-
lázatban), gyakran a gazdaságban tartott a fi át, elkerülendő a birtokaprózódást, 
fokozva a munkamegosztást, hiszen a példában szereplő családnak a nagy föld 
mellett  olajfaültetvénye és szőlője is volt. Az összeírás 2. helyén szereplő férfi  
szántóval alig rendelkezett , jövedelme szőlőből és olajfából volt, felnőtt  gyerme-
ke vagy testvére nem maradt mellett e. A sorban 5. és 6. háztartásban a szántó 
helyett  az állatt artás dominált az olajfák mellett  – a mediterrán gazdaságokban 
egyébként is gyakori, hogy olajfaültetvényen az olajfa mellett  egyéb táplálékot 
is termesztenek, vagy legelőként hasznosítják. A 7. és 8. család között  jelentős 
különbség van: mindkett ő 4 felnőtt  férfi t tartalmaz, de míg az egyik malommal, 
juhokkal, olajütővel és egy egész csiftlikkel is rendelkezik a sok olajfa mellett  
(minden férfi ra jut így egy üzemág), megvalósítva a több lábon állást, addig a 
másik család csak szőlőire és olajfaültetvényére támaszkodhatott  egy kevésbé 
diverzifi kált, így változásokra jóval érzékenyebb családi gazdaságban. Az ösz-
szeírásban feltüntetett  utolsó két ember pedig valószínűleg nem tudott  megélni 
a mezőgazdaságból – vagy átrétegződtek, s egyéb szektorban dolgoztak, vagy a 
társadalmi ranglétra legalján tengett ék életüket.

A birodalmon belül a lokális autonómia, önkormányzat nem volt ismeret-
len, noha egységes rendszere nem alakult ki.  Dél-Macedóniában a városi ön-
kormányzat áldásból átokká vált a helyi hadurak megjelenésével, hiszen a köz-
ponti hatalom gyengülésével minden párt szert tehetett  katonai támogatóra. A 
 Khalkidiki-félszigeten a Porta egy 1775-ös fermánja a helyieknek szabad kezet 

I. 43. táblázat. 

A megélhetés peremfeltételei egy kisbirtokos gabonatermelő közösségben

 (gramm ezüstben, Hrisztianu) 

Föld-
jövedelem*

Tized** Vetőmag*** Étel Marad
Dzsizje, 
ispence

Egyéb 
szükségletre 

marad 
(avariz)

640 100 100 360 80 60 20

* 4000 akcse átszámítva, állatok nélkül; ** 14% az adóbérlet miatt ; *** A teljes földjövedelmet gabonajövedelemnek 

tekintjük, így számított uk ki a a tized, a vetőmag és az élelmiszer értékét (ez utóbbi 1000 kg 5 főre), mert a szőlő és 

olajfa adóztatása eltérő rendszerben történik és bonyolítja a kalkulációt.
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adott  a bányák kiaknázása terén egy fi xált részesedés (550 font ezüst) lefi zetése 
esetén, ezzel a bérleti rendszer sajátosságaként ismétlődő korrupciót és a ter-
més folyamatos hanyatlását kívánták megakadályozni. Az egymást turnusokban 
váltó bányászok (minden negyedik családfő dolgozott  egyszerre) a fejadó kivé-
telével minden adó alól mentesültek, vezetőjük, a madan emin felett  a pasának 
és a mollának nem volt joghatósága ( Izmail szereszi pasa 1806-ban rövid időre 
megszerezte a kinevezés jogát a Portától).  Urquhart leírja, hogy az önkormány-
zatiság igénye annyira erős volt, hogy az évi 550 font ezüstöt még a 19. század 
elején is kifi zett ék (spanyol pénzeket beolvasztva), amikor már az egész termelés 
nem jövedelmezett  ennyit.385  Cousinéry szerint azonban a szabadság nem lehe-
tett  akkora, mint azt a helyzetet idealizáló  Urquhart írta, mert a madan emin igen 
alacsony béreket állapított  meg, viszont a kötelességeiket (adó, bányamunka) 
megszegőkkel szemben erős retorziókat alkalmazott  (börtön). Az aga, aki a szul-
tánt képviselte, az ólom ötödét tarthatt a meg, a többi az államkincstárba ment, az 
ezüst okájának átvételéért pedig 18 piasztert fi zetett  (3 shilling/uncia) a bányát 
ténylegesen üzemeltető, a művelés jogát a szultántól évi néhány ezer kurussal 
megváltó vállalkozónak. E pénzösszeg hetede a vállalkozóé vagy hitelezőié lett , 
a többin a bányászok osztoztak. A 19. századra a bányák annyira kimerültek, 
hogy a bányászok arra panaszkodtak 1810 után, hogy napi bérük alig 2 para 
(azaz 20–30 nap alatt  egy piaszter, 4 gramm ezüst), miközben  Vidinben 1730 
körül az ácsok ennél többet kerestek reálértéken.386 Az éves ólomtermelés 5000 
okára esett , a konstantinápolyi pénzverdét elérő ezüst tömege csak 50 oka volt,387 
egy oka érc fémtartalma 6 dirhemről 2,5 dirhemre esett ,388 de a szultán nem enge-
délyezte a gazdaságtalan bányák bezárását. Végül a görög függetlenségi hábo-
rú vetett  véget a viszonylagos önállóságnak: a 12 faluból álló közösségnek 1000 
katonát is el kellett  tartania, miközben az adókat is beszedték ugyanúgy, mint 
másutt .389

A vilajetközpontok lakossága számára is nyílt adaptációs stratégia (erre jó 
példa  Szaloniki), ha elégedetlenek voltak a vezetőkkel. Ezek kinevezése ugyanis 
általában egyéves időtartamra szólt. A pasa és a janicsáraga390 bizonyos pénzösz-
szeg ellenében még egy évig hivatalban maradhatott , de a molla nem.391 Ameny-
nyiben a lakosság meg akart szabadulni a pasától, egyszerűen több pénzt ajánlott  
a központi hatóságoknak, mint amennyit a pasa ígért hivatalának meghosszab-

385    Urquhart, D.: Turkey and Its Resources i. m.
386    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 153. Az ácsok napi béreként említett  2 akcse akkor 

¼ gramm ezüst volt. 1820 körül a 2 para 0,2 gramm ezüstöt jelentett .
387   Ez utóbbi 12 000–15 000 piaszter értéket jelentett . 100 (400) munkással és 300 nappal számolva az 

évi 60 ezer para bérkiadás 1200–1500 piaszterrel egyenértékű. A hasznot tehát az árak alacsonyan 
tartása okozta.

388   18-ról 7,5 gramm, azaz 1,5%-os ezüstt artalomról 0,6%-ra.
389     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 549–553. A viszonylagos gazdagságról árulkodik, 

hogy Kasszandra falu 700 családja 500 ökörfogatú ekével bírt.
390   A katonai vezetők a Porta kifejezett  utasítását bírva a pasa és a molla rendelkezéseit fi gyelmen 

kívül hagyva is működhett ek kritikus időszakokban.
391   A molla szabta meg a hatósági árakat a piacon, egy személyben volt piaci felügyelő, rendőrfőnök 

és főbíró. Polgári és büntetőügyekben a mufti tanácsát kérhett ék a vitázó felek.
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bításáért.392 A szaloniki pasa mintegy 1000 fős kíséretének költségeit a fi zetése 
nem fedezte, így rászorult a 60 ezres város393 ötödét kitevő zsidóság hiteleire, 
melyért cserébe kereskedelmi kedvezményeket biztosított .394

I. 3. A PERIFÉRIA HELYZETE 

A regionális különbségek, a periferikus térségek struktúrán belüli helyzete (a cent-
rum–periféria viszonyrendszer aszimmetriájának mértéke) és funkciója (munka-
megosztás) gyakorta sokkal többet árulnak el egy struktúra működőképességéről, 
mint a centrum állapota.395 A periférián ugyanis működhetnek olyan jelenségek, 
melyek a centrumban már nem, illetve még nem éreztetik hatásukat, de mégis dön-
tő hatásúak. Éppen ezért az oszmán periféria vizsgálata legalább olyan hasznos, 
mint a centrum jelenségeinek tanulmányozása. E fejezetekben azok a folyamatok 
kerülnek részletesebb bemutatásra, melyek hatásukat tekintve jóval túllépnek majd 
a periférián. Az előbbiekben a raiyet çift mint a központi bevételek szempontjából 
fontos tervezési egység bomlásáról ejtett ünk szót, itt  a másik jelentős változásról, 
az aszkeri rend diff erenciálódásáról, funkcióinak átalakulásáról egy (többszintű, 
hierarchikus) kvázi hűbériség396 és kvázi rendiség397 kialakulásáról, valamint a 
periféria szeparatizmusának okairól, továbbá a központi hatalom fenntartásának 
drágulásáról ejtünk szót. E fejezet egyben a következő nagyobb tematikus egység 
– a centrum és a periféria gazdasági kapcsolatairól és a centrum állapotáról szóló 
fejezet – párja, mely a jelenségeket a periféria szempontjából értelmezi.

I. 3. 1. Az aszkeri réteg (janicsárság) diff erenciálódása 
és a központi hatalom fenntartásának költségei

A periféria politikai súlya, cselekvő- és érdekérvényesítő képessége természete-
sen nemcsak lakossága jogi helyzetétől és az általa az államban betöltött  funk-
ciók jelentőségétől függött , hanem vagyoni állapotától, gazdasági szerepétől is. A 
ruméliai periféria pozícióit a vidéki társadalom belpolitikára gyakorolt hatásán, 

392     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 538.
393   A 18. század járványai eredményeképpen a lakosság fele még török volt, a zsidók száma 12 ezer, 

a görögöké 16 ezer, a külföldieké 2000, a mindenkitől elkülönülő dönme (muszlim hitre átt ért zsi-
dók) családok száma 500 volt.

394     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 537.
395    Budapest vizsgálata alapján jóval kedvezőbb képet kapnánk  Magyarország általános gazdasági 

állapotáról, mint  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elemzésével.
396   Az alatt valók immár nemcsak a szultántól függnek, hanem több (nem hivatali!) lépcső, hierarchia-

szint iktatódik közbe.
397   Jogilag egységes (bár vagyonilag diff erenciált), kollektív jogokkal és kiváltságokkal bíró, érdekei 

képviseletében együtt esen fellépő, politikai hatalom megszerzésére és megtartására törő csopor-
tok léteztek a birodalomban.
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továbbá a lokális társadalom szerkezetén és motivációin, a helyi elit politikai meg-
erősödésén s hosszú távú vagyoni gyarapodásán keresztül mutatjuk be az oszmán 
periféria egy kulcsfontosságú településén ( Vidin erődváros és térsége). 

Garnizon- és határváros jellege miatt  a régió helyzete speciális volt,398 ami ked-
vező lehetőséget biztosított  a társadalom számára jelentőségtöbblet kivívására más 
közösségekkel szemben.  Belgrádhoz hasonlóan a helyi elit és a központi adminiszt-
ráció ellentéte  Vidinben is kiéleződött  (de Belgrádban ezt tetézte még a parasztság és 
a helyi elit ellentéte és a helyi elit belső viszálya). A szeparatisztikus tendenciák kez-
detben nem párosultak államellenes s még kevésbé nemzeti törekvésekkel:399 noha 
 Pazvandoğlu saját pénzt veretett , hadsereget és diplomáciai kapcsolatokat tartott  
fenn, tehát központi funkciókat bitorolt, a janicsárok eleinte a birodalom érdekeire 
hivatkoztak, amikor – ellenszegülve a központ reformkísérleteinek – valójában saját 
pozíciójukat védték. Eleinte a szerb felkelők sem az állam ellen léptek fel, s nem 
kívántak elszakadni a birodalomtól. Eltérő volt viszont a mozgolódás társadalmi 
bázisa (a szerb felkelésben részt vevő parasztság vallása, vagyoni helyzete és törek-
vései is eltértek a vidini janicsárokétól – a két, hasonló adott ságokkal bíró központi 
hely esetében tehát eltérő irányt vett ek az események).

A városi és vidéki – keresztény és muszlim – aszkeri és rája réteg (mint minden 
társadalom, ez is több dimenzió szerint vizsgálható) 18. századi vagyonosodásának 
vizsgálatát  Atanaszov kísérelte meg a vidini sicilek (kádi előtt  tett  nyilatkozatok 
vagy bírói határozatok zömmel a hagyatékokkal kapcsolatban) analízisével.400 Az 
eltérő eredetű rétegek vagyoni különbségeinek és azok változásának összehasonlí-
tó vizsgálatával azonban adós maradt, noha műve végén táblázatos formában sze-
repel a mintegy 3900 végrendelkező összesítése. A sicil hátránya, hogy feltételez-
hető, hogy a kádi előtt  tett  végrendeletek bizonyos rétegek számára (már csak 
költségük miatt  is) elérhetetlenek vagy kevéssé preferáltak voltak, így a társadalmi 
rétegek egymáshoz viszonyított  aránya nem nyomozható. A keresztények való-
színűleg még akkor is alulreprezentáltnak tekinthetők, ha egyébként Vidin  a maga 
7000–9000 fős helyőrségével401 egyben alapvetően muszlim jellegű központ is volt. 
További problémát jelent, ha a vizsgálat hosszú időtávot ölel fel. Atanaszov  maga a 
hagyatéki vagyon grosban kifejezett  értékét tekintett e az összehasonlítás alapjának, 
annak ezüstt artalma azonban változott  1700–1800 között , miként vásárlóereje is, 
ezért korrekciókra volt szükség.402 

398    Vidin garnizonváros társadalma annyira „különleges” státuszú volt, hogy az 1780-as évek költ-
ségvetésében még külön tételként jelent meg a vidini helyőrség bére. Ez azt is jelenti, hogy társa-
dalmában sok atipikus vonás is van a többi városhoz képest (éppen ezért használjuk kont rollként 
 Szófi át,  Ruszét és  Prištinát), ugyanakkor, mivel a vidéki janicsártársadalom sajátosságai itt  teljesen 
érvényre jutnak, s ezért vizsgálatunk számára ideális.

399    Gradeva legutóbbi kutatásai szerint  Fereosz Rigasz és  Pazvandoğlu között  szövetség volt kibon-
takozóban, melynek az előbbi letartóztatása vetett  véget.  Gradeva, R.: Secession and Revolution in 
the Ott oman Empire at the End of the 18th Century: Osman Pazvantoglu and Rhigas Velentinlis. In: 
 Gradeva, R.: War and Peace in Rumeli: 15th to Beginning of 19th Century. Analecta Isisiana. Ott oman 
and Turkish Studies, Gorgias Press & The Isis Press, 2010. 55–79.

400    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m.  Atanasov, Hr.: Property Trends i. m. appendix.
401    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 244.
402   Ez az azonos társadalmi rétegek diff erenciálódásának és vagyonosodásának eltérő időmetszetek-

ben történő összehasonlító vizsgálatánál probléma (különböző csoportok azonos időpontban való 
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Léteztek más összeírások is, melyek a vagyoni állapotra utaltak. Míg a sicil in-
kább a muszlim társadalom helyzetét tükrözte jobban, a dzsizjeösszeírások segít-
ségével a keresztény háztartások helyzetéről is képet kapunk. A fejadók alapján a 
keresztények vagyoni helyzete a 18. század elején elég szomorú volt.  Grozdanova 
szerint  Akkermanban és  Benderben a keresztény adózók 75%-a a leg alacsonyabb 
adókategóriába (edna) esett , a középsőbe 22%, és a gazdagok (ala) adóját 1,5% fi zet-
te.403 Ugyanez az 1720-as években  Vidinben 90,9 és 1% volt, noha elvben 10:80:10 
vagy 20:70:10 lett  volna várható a birodalmi gyakorlat szerint.404 A helyzet csak a 19. 
században tolódik el kedvezőbb irányba, ekkor csökken a legszegényebbek aránya 
40–50% alá, mint azt az I. kötetben kifejtett ük. E forrástípussal viszont az a probléma 
(amellett , hogy csak a keresztény közösség helyzetének vizsgálatára alkalmas, ami 
Vidin  esetében nem reprezentatív), hogy nem tudható, valóban a lakosság vagyona 
gyarapodott  vagy az oszmán adóztatási gyakorlat szigorodott .

A hagyatékok használata mellett  szól, hogy az éves adón/éves bevételen ala-
puló megállapításoknál megbízhatóbb következtetésekre ad lehetőséget, a társa-
dalom szélesebb szeletét és nagyobb időintervallumot (egy élet munkáját) átfogó 
forrástípus, mely részletessége folytán számos indirekt következtetésre is lehető-
séget kínál. Például: Sterjo bőrcserző egyben egy kereskedő taifa tagja is volt. Va-
gyonát az inventár 337 grosra tett e, ez alapján a középréteghez tartozott . Inventár-
ja legérdekesebb tétele az 50 grost érő puska volt.405 E két sorból számos társadalmi 
jelenségre is következtethetünk. Először is, nem meglepő módon a kereskedelem 
valószínűleg veszélyes foglalkozás volt a „kirdzsali korszakban”, de e társadalmi 
kategória privilegizált státusát (és presztízsét) megerősíti, hogy a taifa tagjainak 
joga volt önvédelemre. Másodsorban, a név alapján világos, hogy keresztény ke-
reskedők is működtek a 18. században, mi több, fegyvert is viselhett ek. Ez viszont 
1820-tól már tilos volt bolgár földön, s ez a rendelkezés versenyhátrányba hozta 
a keresztény kereskedőket a muszlimokkal szemben (riválisaik, a görögök gaz-
dasági szempontból éppen öngólt lőtt ek a függetlenségi háborúval, s a bolgárok 
kiszorított ák őket korábbi pozícióikból). Harmadrészt, az 50 gros értékű puska 
körülbelül 800 gramm ezüstnek felelt meg, s ekkora kiadást 1720-ban a hagyatéki 
vagyon értéke alapján a janicsárok 45%-a, 1800-ban pedig 20%-a nem engedhetett  
meg magának, ami adalékul szolgál e réteg társadalmi diff erenciálódásához és a 

összevetésénél nem).  Atanaszov helyesen ismeri fel, hogy a 18. század során az akcse és a gros 
ezüstt artalmának becslése  Pamuk és  Berov munkáiban eltér (a század közepén akár 20–25%-os 
különbség is mérhető a két szerzőnél!), ezért a gros–ezüst átszámításoknál a kett ő átlagértékét, 
illetve további szakirodalmi adatokat használ. A társadalom vagyoni helyzet szerinti vizsgálatá-
hoz (mely nem azonos a presztízzsel, mint erre adatai alapján  Atanaszov is következtet)  Todorov 
vagyoni kategorizációját használta. Noha a végrendelkezőket a fi zetőeszköz infl ációja miatt  20 
éves bontásban csoportosítja, nem veszi fi gyelembe, hogy 1760–1780 között  az árak az 1720–1740 
között ihez képest ezüstben kifejezve is megkétszereződtek, azaz ebben a periódusban a kétszer 
akkora vagyon vásárlóértéke valójában ugyanakkora, mint korábban. Az összevetésnél ezért az 
1760–1780 között i időszak adatait korrigáltuk (az adott  kategóriákhoz tartozó gyakorisági értéket 
az előző kategóriához rendeltük). 1780 után a megélhetési index javult, összességében 1700–1800 
között  a bérek és az árak is másfélszeresre nőtt ek.

403    Grozdanova, E.: Izvori za imustesztvenata diferenciacija szred gradszkoto i szelszkoto naszelenie 
na Balkanite v kraja na XVII i prez XVIII vek. IDA, kn. 25. 1973. 265.

404    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 237.
405   Uo. 230.
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I. 44. táblázat.

A vidini társadalom diff erenciáltsága a végrendeletek alapján

Csoport Szegények Középosztály Gazdagok

Céhesek 

Sztojan pék, 74 gros 
vagyon, ebből háza 
30 gros, szőlője 
20 gros (1790)

Hadzsi Ginju, 1019 gros, 
gyertyabolt 120 gros, 
370 gros készpénz, 
háza 150 gros (1733)

Sztefan, 4900 gros, 
háza 100 gros, 
gyertyabolt 130 gros, 
1400 gros készpénz (1775), 
felszerelés 630 gros

Mehmed beşe
(janicsár) 25 gros, 
ebből háza 10 grost ér 
(1800)

Husein beşe (janicsár) 
300 gros, szatócs és 
hitelező, boltja és áruja 
70 grost ér (1742)

Elhadj Mehmed, konvertita, 
1857 gros, 14 méhkas 
75 gros, ló 20 gros, ökör 
és szekér 18 gros, csiftlik 
és kert 25 gros, szatócsüzlet 
90 gros, szőlőskert 9 gros, 
behajtatlan hitelek 700 gros 
(1730)

Canjo szabó, 2 gros 
hagyaték (1763)

Ahmed kethüda, 
szappankészítő 441 gros, 
ebből háza 170 gros, 
méhészet 30 gros (1747)

Hasan beşe, készpénz 
1095 gros, aranypénz = 700 
gros, 3 bolt 500 gros (1783)

Kereskedők

Essedi Abdülkadir 
beşe Diyarbakirból – 
20 gros (1730)

Ali beşe (albán janicsár) 
320 gros, ebből 66 gros 
méz (240 oka) 

Sülejman Çelebi 2796 gros 
(Temesvárral kereskedik)

Hasan beşe (janicsár)
16 gros (1761)

Sterjo, keresztény, 
347 gros, ebből puskája 
50 gros 

Sztefan 4695 gros (873 gros 
sózott  hal, 866 gros szövet)

Janicsárok 
(aszkerik)

Ahmed beşe 1 gros 
(1718)

Ibrahim beşe, 768 gros, 
19 kas 38 gros, 41 juh 
46 gros, vízimalom 
100 gros, ház 100 gros, 
szőlő 10 gros, 4 kis bolt 
100 gros (1782)

Küçük Mehmed beşe 
1311 gros, ebből háza
65 gros, fogadója 
2 boltt al 514 gros, 
4 egyéb bolt 200 gros (1744)

Ibrahim beşe 
konvertita 53 gros 
(kert 40 gros, 
kert 7 gros, szőlő 
5 gros) (1728)

Türkmenzade Mehmed 
beşe 412 gros 
(ház 100 gros, bolt 10 gros, 
kert 15 gros, 12 méhkas 
9 gros) (1707)

Elhadj Halil beşe 
12 225 gros, kard 110 gros, 
puska 50 gros, ezüst zsebóra 
40 gros, 195 kile kávé 
340 gros, csiftlik és kert 
a városban: 140 gros, 
szőlő 120 gros, 
1800 gros kihelyezett  hitel, 
1140 gros készpénz

Ráják (zömmel 
földművesek)

Szlavko, Elhadj Sahin 
aga csiftlikjén: 62 
gros, ebből saját háza 
20 gros, çift-ökrei 
17 gros, szőlője 7 gros 
(1713)

Niko, 778 gros, 
háza 300 gros, 
40 méhkas 40 gros (1701)

Hadzsi Szimo, 1500 gros, 
szőlő 50 gros, bolt 400 gros 
(1789)

Ignat, 73 gros, 
háza 45, kertje 18 
gros (1726)

Dragics, Elhadj Ibis 
csiftlikjén, 531 gros 
(szőlő 91 gros) (1792)

Hadzsi Nesztor hitelező, 
5200 gros: háza 600 gros, 
25 isztambuli aranypénz = 
125 gros, hitelkövetelések 
kb. 150 gros (1796)
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deklasszálódók katonai funkcióinak sorvadásához – éppen ahhoz, amit vizsgá-
lunk. Az sem véletlen, hogy fegyvert az inventárok csak a gazdagabbak esetében 
említenek – az I. 44. táblázatban említett  két szegény ja nicsár, Ahmed és Ibrahim 
beşe esetében fegyvert nem találunk, vagy ha volt is, az adósságok levonása utáni 
vagyonban már nem szerepelt. 

Az 1750–1830 között i periódust gyakran az átmenet korának is nevezik, ame-
lyet birodalomszinten (a központi költségvetésben) ugyan gazdasági stagnálás 
jellemzett , de ez nem jelenti a társadalom mozdulatlanságát. Így például a ha-
gyatékok alapján a háborús megpróbáltatásokból (1699, 1719) kilábaló Vidin  egy 
gazdagodó térség volt az oszmán periférián a 18. században. 1720–1740 között  a 
végrendelkező lakosság 35%-a még kevesebb mint 50 (illetve 1800-as árfolyamon 
100) gros vagyonnal rendelkezett . Ez az érték 1760-ra 20%-ra esett . Ez látszólag a 
helyzet javulását jelenti, ha azonban a „vásárlóerővel korrigált vagyont” nézzük, 
akkor a szegények részesedése a társadalomból ekkor még továbbra is több volt, 
mint 30%. A következő 20 évben viszont valóban jelentősen csökkent a szegé-
nyek aránya (miközben a fennmaradt végrendeletek száma a duplájára nőtt ). Az 
1800-as, vagyon szerinti társadalmi megoszlás az 1760–1780-as periódus nem 
korrigált értékére hasonlít: a szegények aránya csak 20% volt; azaz a korrek-
ciót fi gyelembe véve azt kell kijelenteni, hogy  Vidinben a társa dalom egészének 
vagyonosodása még 1780 után is folyamatos volt (I. 27. ábra). Ez viszont ellent-
mond a legutóbbi monográfi ák álláspontjának is (McGowan), a  házak értéke 

I. 27. ábra. 

A vidini lakosság vagyon szerinti diff erenciáltsága (%), 

a hagyatékok alapján, 18. század* 

* Gramm ezüstben kifejezve, zárójelben az esetszám, a gros vásárlóértékének változása miatt  annak 

korrekciójával. 

 Atanaszov adatai alapján saját összesítés.
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alapján tett  korábbi következtetéseinknek is, nem is beszélve azon szerzőkről, 
akik  Ruméliában a kirdzsali korszakban (1780–1800) a hanyatló közbiztonság-
gal együtt  a lakosság létfeltételeinek romlásáról számoltak be.  Anatóliában a 18. 
század közepétől szintén csökkent a nagyvárosok vagyona és ezzel párhuzamo-
san a lélekszáma, illetve a különböző társadalmi rétegek vagyona, valamint a 
köztük lévő különbség is (I. 28–I. 31. ábra). Kérdés, hogy  Vidinben ez miért nem 
így volt. A 18. század eleji háborús pusztítások miatt  eleve olyan mélyről indult, 

I. 28. ábra. 

Az egyes társadalmi csoportok belső diff erenciáltsága (vagyon szerint) és vagyoni 

helyzetük változása 1720–1740-ben (a) és 1780–1800 között  (b)

 Atanaszov adatai alapján saját összesítés.



153

I. 3. A PERIFÉRIA HELYZETE

hogy összességében emiatt  javult a helyzet? Vagy bizonyos társadalmi rétegek 
jelenlétének és lokális hatalmi központ mivoltának köszönhető a javulás? Mi az 
oka, hogy a központi hatalom ellen lázadó  Pazvandoğlu éppen itt  tudott  beren-
dezkedni?

Az mindenesetre biztos, hogy számadatai alapján Vidin  nem a szabályt erősí-
tő kivétel:  Establet és  Pascual hasonló vizsgálata  Damaszkuszban megállapított a, 
hogy a lakosság 75%-a 500 grosnál (1720-ban 8000 gramm ezüst, 1780-ban 4000 
gramm) kisebb vagyont hagyott  hátra, ami megegyezik a vidini 1720–1740-es ér-
tékkel (viszont kedvezőtlenebb az 1780–1800-as 60%-nál).406

Az összlakosság vagyoni helyzetének változása után vizsgáljuk meg az egyes 
társadalmi rétegek vagyoni állapotát. 1720–1740 között  meglepő módon a jani-
csárok voltak a legszegényebbek, körükben 40% felett  volt a 787 gramm ezüstnél 
kisebb hagyatékkal bírók aránya. A janicsárok nagyjából a muszlim lakosság átla-
gos szintjén éltek, a muszlim lakosság belső társadalmi rétegződése pedig a vidini 
régió átlagát reprezentálta. 1720–1740 között  az aszkeri rétegnél még a keresztény 
városlakók is jobb módban éltek, a mesterek pedig egyértelműen a társadalom 
vagyonosabb rétegei között  voltak, hiszen esetükben 250 gros (4000 gramm) felett  
volt a hagyatékok közel 40%-a, miközben a teljes társadalomnak és a janicsároknak 
is csak 25%-a volt ilyen vagyonos (I. 28. ábra).

1780-ra viszont jelentős változások következtek be: a hagyatéki vagyon értéke 
alapján a janicsárok társadalma továbbra is a muszlim társadalom diff erenciáltsá-
gára hasonlított  nagyon, de eközben helyzetükben jelentős javulás állt be. A 787 
gramm ezüstnél kisebb hagyatékok aránya alig haladta meg a 20%-ot, azaz része-
sedésük a felére esett , a 4000 gramm felett i hagyatékok aránya pedig az 50%-ot is 
elérte. Azaz a janicsárok körében a vagyonosabbak felé tolódott  el az átlag, miköz-
ben a 60 év alatt  más társadalmi rétegekhez képest is javított ak a pozíciójukon. 
1780-ra a keresztény városlakók voltak a legkevésbé tehetősek: ugyan a 100 gros 
alatt i vagyonnal rendelkezők aránya körükben 20% volt, ami szintén csökkenés 
a 60 évvel korábbi 30%-hoz képest, viszont a 4000 gramm ezüst értékű hagyaté-
kok részesedése csak 35%, ami kisebb volt a janicsárokénál (miközben korábban 
ez is csak 20% volt). Azaz, hiába vagyonosodott  a keresztény társadalom, a janicsárok 
helyzete még ennél is jobban javult. Ez a kirdzsali korszak aszkeri rendre vonatkozó 
legfontosabb sajátossága. A mesteremberek továbbra is vagyonosabbak voltak a 
janicsároknál: 4000 gramm ezüst felett i hagyatékkal 55–60%-uk rendelkezett , míg 
1720-ban 40%-uk.

Az anatóliai városokban a keresztények helyzete szintén romlott  a hagyaté-
kokon alapuló statisztika alapján, s csak a kirdzsali kor végével, 1800 után kezd 
javulni. Míg 1700 előtt  több városban a keresztények gazdagabbak voltak az át-
lagnál (vö. I. 15. ábra), 1800 után csak a nyugati kereskedőkkel élénk kapcso-
latot ápoló, a gabonakonjunktúra hatására csiftlikeket létesítő  Manisa esetében 
alakult ez így. A katonatisztek helyzete számított  a legjobbnak  Anatóliában is. 
Érdekes módon az anatóliai elit vagyona már 1750 után csökkenő tendenciát mu-

406    Establet, C.– Pascual, J. P.: Damascene Probate Inventories of the 17th and 18th Centuries. Some Preli-
minary Approaches and Results. International Journal of Middle Eastern Studies (IJMES), 24, 1992. 
375–376.
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tatott , ami a birodalom recentralizációjával 1820 után fokozódott , miközben – a 
hanyatló  Diyarbakırt nem számítva – a vagyonok szórása 1740 után nőtt  vagy 
stagnált (I. 28–I. 30. ábra).407

407     Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.

I. 30. ábra. 

 Bursza lakosságszámának összefüggése a (nem korrigált) átlagvagyon változásával

 és a leggazdagabb és legszegényebb 10% vagyonának arányával

  Canbakal, H.: Wealth and Inequality in Ott oman  Bursa, 1500–1840 alapján.

Vö.  Vidin belső tagolódásának időbeli változásával. 

Adatok:   Canbakal, H.–  Filiztekin, A.: Wealth and Inequality in Ott oman Lands i. m.

I. 29. ábra. 

Társadalmi diff erenciálódás (vagyonosodás)  Manisa,  Bursza,  Kayseri és  Diyarbakır 

városokban (ezer akcse), 1680–1840 között  
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A 3900 vidini hagyaték közül egyébként 2300 janicsároké volt, ami ékesen 
bizonyítja e réteg társadalmi jelentőségét a városban. A végrendelkező janicsá-
rok közül 761 konvertita, azaz minden harmadik újmuszlim volt, a testületnek 
tehát nagy lehetett  a vonzereje (különösen az előző fejezetekben boncolgatott , a 
föld eltartóképességét meghaladó adónövekedés elől menekülő félreguláris tar-
tományi haderő számára jelenthett e ez pozíciójának stabilizálását). Mint látható, 
az aszkeri rend sem volt homogén. A testület elfogadóképességét jelzi, hogy a 
frissen átt ért muszlimok és a régi janicsárok vagyoni helyzete között  jelentős 
különbség 1720–1740-ben és 1780–1800-ban sem volt (I. 31. ábra). A konvertiták 
helyzete tehát két-három generáció alatt  ugyanúgy javult, mint a muszlim jani-
csároké, igaz, arányuk a csoporton belüli kezdeti 50%-ról 25%-ra esett . Minkov 
 Vidinen túlmutató, 600 kérvényt érintő prozopográfi ai vizsgálata alapján az át-
tértek mintegy harmada azért lett  muszlim, hogy „szolgálja a szultánt” (tehát a 
nyilvánvaló anyagi előnyök mellett  szavakban a hazafi asság sem hiányzott ), sőt 
kérvényeikbe egyesek azt is beírták, hogy melyik odában vagy bölükben kíván-
nak szolgálni, ami ismeretség, kapcsolatrendszer meglétére enged utalni.408 A 
konvertiták számának stagnálása, arányának csökkenése azt erősíti (1720–1740 
között  154, 1780–1800 között  189 konvertita hagyatéka ismeretes), hogy a jani-
csárság – anyagi helyzetének javulásával párhuzamosan – záródó társadalmi réteggé 

408    Minkov, A.: Obrazat na dobrovolnija obrastenec v iszljama v perioda 1670–1730 szpored molbite 
kiszve bahaszi. Opit na proszopografszko izledvanije. In: Balkanszki identicsnoszti 3. Szófi a, 2003. 
98–129.  Minkov, A.: Conversion to Islam i. m. 

I. 31. ábra. 

A janicsárok és újmuszlim janicsárok társadalmának vagyon szerinti diff erenciáltsága, 

1720–1800

 Atanaszov adatai alapján saját összesítés (vásárlóerő alapján korrigált hagyatéki vagyon).



156

I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN (1699–1783)

kezdett  válni. Míg korábban a szegénység (nincstelenség) előli kitörés lehetősé-
gét látt ák meg sokan a janicsárságban, illetve a szervezetbe belépő átt érőknek 
(„Abdullah fi ai”) társadalmi presztízse nőtt , addig 1780 táján, mikor a janicsár-
ság már biztosabb megélhetési módot nyújtott , a csoport kevésbé volt befogadó. 
Ugyanakkor a janicsárok nagy aránya azt bizonyítja, hogy a végvidék jellegű 
Vidin  (több janicsár állomásozott  itt , mint Belgrádban vagy bárhol máshol a  Bal-
kánon) sajátos katona–iparos társadalmat termelt ki, ahol a janicsársághoz mint 
testülethez való tartozás tulajdonképpen egyfajta társadalmi normává nőtt . És 
ez el is vezet annak a problémának a felismeréséhez, hogy Osman  Pazvandoğlu 
 miért éppen  Vidinben szilárdított a meg hatalmát. Mind  Pazvandoğlu, mind 
apja,  Ömer magas rangú janicsárok voltak az 1780-as években, ami jelentős be-
folyást biztosított  számukra a helyi társadalmon belül (a vagyon mellett  tehát 
a társadalmi presztízs is számított ). A vidini katonai elit erejét bizonyítja, hogy 
itt  váltak leghamarabb a janicsárok és szpáhik a föld tényleges tulajdonosává 
( Bosznia mellett ), még a 18. század végén, s ezért idemenekültek a  Belgrádból 
elűzött  janicsárvezérek, a dahik is. 

A helyi elit többször is összetűzésbe került a szultáni hatalom képviselői-
vel409 – ennek következménye  Pazvandoğlu apjának kivégzése lett  1788-ban. 
 Mikor  Pazvandoğlu magához ragadta a hatalmat, akkor tulajdonképpen erre az 
iparos–kereskedő–földtulajdonos janicsár korpuszra támaszkodott . Lázadása 
eleinte egyáltalán nem szeparatista hangokat ütött  meg, célja nem a decentrali-
záció, a központi hatalom megtörése volt, hanem a régi hatalom visszaállítása 
(azaz a janicsárság érdekeit sértő reformmozgalom eredményeinek annullálása), 
mint  Mutafcsieva is írja.  Pazvandoğlu nem oka az államhatalom gyengülésének, 
hanem annak tünete, eredménye.410  Pazvandoğlu a keresztény tanácsadók, a 
szkitnikek (nomádok) és birnikek (adószedők) növekvő hatalma ellen lázadt, a musz-
lim milletre támaszkodott , egyedüli autoritásként a szultáni hatalmat ismerte 
csak el, követelte, hogy a janicsárság legyen a legfontosabb fegyvernem, továbbá 
az európai modernizációs vívmányok eltörlését, régi intézményekkel való fel-
cserélését.411 Megmozdulása nem a janicsárság elszegényedésének eredménye, 
hanem éppen ellenkezőleg: a veszélyeztetett  vívmányok (adómentesség, keres-
kedés joga) megtartása volt a cél, ami párosult a csoporton belüli diff erenciáló-
dás felgyorsulásával.

A janicsártársadalmat ugyanis (a vallási osztályozáson túl) alapvetően két cso-
portra oszthatjuk. A janicsárok egy része állami bére mellett  kiegészítő jövedelmet 
is élvezett . Noha Vidin  térségében a két csoport létszáma hasonló volt, a mellék-
jövedelemmel rendelkező csoport összehasonlíthatatlanul gazdagabbnak tűnik (I. 
32. ábra). A mellékjövedelemmel rendelkező janicsárok részesedése a vagyonosabb 
kategóriákból rendre nagyobb volt mind 1740-ben, mind 1800-ban. A szegény jani-
csárok nagy része (50–80%-a) nem rendelkezett  mellékjövedelemmel. Ez rávilágít 
arra a tényre, hogy a janicsárság vezetői már nem csak katonai funkcióik után bírtak 

409   Például már 1730-ban az adózás körül történő visszaélések kapcsán szultáni leirat tiltja meg a 
mültezimeknek és dzsizjedaroknak az adók többszöri beszedését.

410    Mutafcsieva, V.: Kirdzsalijszko vreme i. m. 168.
411   Documente privind istoria României. Vol. 4. Colecţia Eudoxiu de Hurmuzaki. (Serie nouă.) 

 Rapoarte diplomatice ruse (1797–1806). Bucureşti, 1974. Nr. 28. 107.
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jövedelmet, s ez növelte függetlenségüket a központi kormányzatt ól, miközben ka-
tonai (és alkalmanként céhes) vezetőként rákényszeríthett ék akaratukat beosztott -
jaikra. A településen élvezett  presztízsük sem csak hivatali-katonai teljesítményük 
függvénye volt. A század elején még csak a janicsárok 20%-a rendelkezett  kiegészítő 
jövedelemmel, 1760 után viszont átlag felük (222/412 1740-ben és 339/701 1780-ban). 
Még dalban is megénekelték: „megtekintett em a hadsereged – piac az és bazár … kato-
náid szatócsok, ó padisah…”412 Mindezek után nem meglepő, hogy a vidini janicsárok 
vagyona nem különbözött  jelentősen a vidini muszlim társadalométól. De ez nem 
volt általános érvényű a birodalomban. A keresztény jellegű  Szófi ában az aszkerik 
vagyona a 18. század elején-közepén még a muszlim társadalom kétszerese volt. 
 Ruszéban háborús időben (1700–1720 és 1800–1820) az aszkerik hagyatéka átlag 
33–40%-kal volt nagyobb a (nőket is tartalmazó) teljes muszlim közösségénél, bé-
keidőben viszont alacsonyabb volt.  Filiztekin és  Canbakal tanulmánya arra a követ-
keztetésre jutott , hogy  Anatóliában az aszkeri–hivatalnok réteg vagyona 1700 után 
a civil társadalomé alá esett , s csak 1820 után (a janicsárok eltűnésével) emelkedett  
meg. Ez is arra utal, hogy az ott ani janicsárság sem lehetett  sokkal vagyonosabb a 
céhes mestereknél (a két kategória közös halmaza elég nagy lehetett ). Regionális 
diff erenciák is voltak: a ruszei aszkerik (ne feledjük a város stratégiai pozícióját és 
kereskedelmi-adminisztratív központ voltát) jóval vagyonosabbak voltak a szófi ai 
és vidini társaiknál végig a 18. század során. 

A vidini társadalomban a hivatalnoki elit mellett  tehát létezett  már a helyi elit 
is, részben vagyoni, részben presztízs alapon szerveződve (ez utóbbi valamilyen 

412    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 248–253.

I. 32. ábra.

A mellékbevételekkel rendelkező janicsárság aránya az egyes vagyoni kategóriákban

 a teljes janicsártestülethez képest

 Atanaszov adatai alapján saját összesítés.
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állami tisztség megszerzését jelentett e). A hivatali elit és így a központi kormány-
zat élén a pasa állt,413 akinek ellátását, feladatainak teljesítését Evlia  Cselebi sze-
rint a vidini szandzsákban egy 330 ezer akcse névleges jövedelmű szandzsákbégi 
hászbirtok segített e (körülbelül 40 ezer gramm ezüst éves jövedelem 1780 előtt ). 
A pasa (a központi kormányzat) rendelkezésére így katonánként 150 akcse éves 
fi zetéssel számolva (az infl áció miatt  ez mindössze 50 gramm ezüst volt már Evlia 
 Cselebi idején is) 2000 katona állt a szpáhik és a 10 hajóból álló fl ott a mellett . Mivel 
a hászbirtokon kívül mindössze 12 ziámet- és 65 tímárbirtok jelentett e a kormány-
zatt ól közvetlenül függő tradicionális javadalombirtokos katonai elitet (szemben 
a korábbi körülbelül 500 szpáhival, I. 45. táblázat), így összevetve az 1750 körül 
 Vi dinben állomásozó közel 5500 janicsárral a hagyományos katonai elit (és a köz-
ponti hatalom) gyengesége még akkor is szembetűnő, ha a janicsár testvériségek 
tagjainak egy része nyilvánvalóan nem értett  a fegyverforgatáshoz, s ha gazdasági 
szempontból a janicsártestület is diff erenciált volt (hiszen egy részük állami fi ze-
tést is húzott  magántevékenysége mellett ). 

A térségben a szultáni birtok a földterület 54%-ára terjedt ki. Ez ekkoriban 
teljesen normális jelenségnek számított : a szultáni hász (helyesebben: állami muka-
taa) kiterjedése már a 18. század elején megfi gyelhető, noha a bolgár történészek 
nem tudják mihez kötni e jelenség okait.414 Tény azonban, hogy Vidin  térségében 

413   A hivatali-bürokratikus elit további tagjai: a jogi ügyleteket a kádi rendezte. Minden 1000 akcse 
vagyon után 25 akcsét kapott  a végrendelkezés végrehajtása esetén (resm-i kismet), házasság ese-
tén 210, bíráskodás esetén 5 akcse ütött e markát, egy rab felszabadításáért (azadname) 50 akcse járt 
neki. Hivatalnok volt a kethüda, e névvel illett ék a váli konakjának gazdasági ügyintézőjét, de az 
istállófőnököt, illetve a rendőrségi állomás (kolluk) vezetőjét is.  Vidinben a pasát subaşi helyett esí-
tett e (joga volt például a vidéki katonákat kifi zetni),  Lomban a vojvoda felelt a katonák fi zetéséért. 
Az elithez tartozott  a bölükbaşi, a sekbánok vezetője is, de a defterdár, az összeírások felelőse is és a 
városi rendőrök vezetője, az asesbaşi, továbbá a janicsáraga. Az adózások során történő visszaélések 
nyomatékos tiltásakor (1730) a címzett ek között  felsorolják a dzsizjedarokat (fejadó beszedői), az 
állami mukataák és malikanék mültezimjeit, akik inkább gazdasági, mint hivatali elitet testesített ek 
meg, s a helyi ajánokat, akik szintén egyre gyakrabban váltak adóbérlővé (gondosan megkülön-
böztetve a szövegben a más jellegű állami szolgálatot ellátó központilag kinevezett  ajánoktól). De 
a hivatali és katonai réteghez tartoznak a mübaşir, az emin, a serdár és az odabaşi is.

414   Ha az adókötelezett séget (a szolgálati birtok értékét) akcséban/piaszterben állapított ák meg, akkor 
annak infl ációja is oka lehetett  az életképtelenné váló szolgálati birtokok elkobzásának, hiszen 
funkcióját már nem töltött e be.

I. 45. táblázat.

 Vidin környéki szpáhibirtokok éves jövedelmezősége*
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* Akcséban, egy akcse ekkor még közel 1 gramm ezüst volt.

Adatok:  Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 130. 
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1560-ban még 12 ziámet- és 460 tímárbirtok volt,415 ami összevetve Evlia  Cselebi 
adatával, a szpáhik létszámának jelentős csökkenését, az aszkeri rend bomlását 
feltételezi. A szpáhik nagy része már egy falunál kisebb szolgálati birtokkal ren-
delkezett , Hasszán szpáhi például csak  Bukovcse falu 5 hanéját kapta szolgálati 
birtok gyanánt, ami 1560-hoz képest jelentős változás.416 Sőt például az  Erzurum-
ban 1715-ben elkobzott  tímárbirtokok harmada képtelen lett  volna fi nanszírozni 
egy 50 gros (500–800 gramm ezüst) értékű modern puskát, azaz a birtokos egysze-
rűen nem felelt meg a hadrafoghatóság követelményének (I. 46. táblázat).

Ez nem volt egyedi jelenség: a szaloniki vilajetben 15 ezer janicsár szolgált, 
miközben szpáhi itt  is alig volt már a 18. század végén. (A városban bent mind-
össze 1200 janicsár állomásozott .) A janicsárhadseregről ugyanakkor sokat elárul, 
hogy a szaloniki tüzérek például valamennyien iszlamizált zsidók (dönme) voltak, 
akik kifejezett en privilégiumok (kereskedelem és iparűzés) miatt  léptek be a sereg 
kötelékeibe: jellemző módon, mikor 1772-ben egy orosz osztag jelent meg a város 
előtt , albán tűzmestereket kellett  keríteni, hogy az ágyúkat egyáltalán beüzemel-
jék.417  Kairóban a 12 leggazdagabb kereskedőből hét a janicsártestület, kett ő pedig 
az azabok tagja volt 1710-ben: ők a vagyon 6/7-ével rendelkeztek.418

A prištinai lakosság 1844-es jövedelem-összeírása alapján a vagyonosabb 
tímárbérlők–birtokosok továbbra is a városi elit részét képezték: az 50 leggazda-
gabb városi közül 20 e körből került ki. Csakhogy egyáltalán nem biztos, hogy 
a temetuat defterben említett  timarlı süvari kategória valóban megfelelt a hadra 
fogható szpáhinak, hiszen a reformok után  Prištinában és  Vučitrnben (2300 
adózó) 1844-ban csak egyetlen embert írtak szpáhiként össze, az is állami nyug-
díjat élvezett . Ugyanakkor a vagyonosak között  a csiftlik üzemforma terjedésé-

415    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 130.
416   Turszki izvori za balgarszkata isztorija. Tom. 13.  Szófi a, 2001. 92.
417     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 538. 1840-ben Szalonikiben 250 ágyú volt, a partot 

azonban csak 21 védte, az is mind velencei eredetű (elavult) Blunt angol konzul szerint.  Özdemir, 
B.: Being a Part of the Cinderella Service: Consul Charles Blunt. In: Frontiers of Ott oman Studies: 
State, Province, and the West. Vol. 2. Eds.:  Imber, C.– Kiyotaki, K. I. B. Tauris, London–New York, 
2005. 250. 

418    Faroqhi, S.: Crisis and Change, 1590–1699. In: An Economic and Social History of the Ott oman 
Empire i. m. 594. 

46. táblázat. 

Az  Erzurumban 1715-ben elkobzott  szpáhibirtokok névértéke (éves jövedelme)

 és megoszlása

Éves jövedelem névértéke (ezer akcse) Birtok, 1715, db Százalék

2–5 670 32

5–10 746 35

10–20 616 29

20 felett  82  4

Egy akcse ekkor 0,15–0,16 gramm ezüst, azaz 500–800 gramm ezüst 3000–5000 akcse felett  volt.
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vel megjelent a nagybirtokos (çiftlik sahibi, 15 fő a két városban), de az „önálló” 
földműves–földbirtokos kategóriája is (çiftçi). Különválasztva ezeket a tímárral 
kapcsolatba hozható földbirtokosrétegtől (77 fő a két városban) megállapítható, 
hogy az utóbbi volt vagyonosabb: 1500 gros felett i (folyó áron számolt!) éves 
jövedelemmel rendelkezett  a timarlık 50%-a, míg a másik csoportban csak 10%. 
Nem volt viszont különbség a çiftlik sahibi (1900 gros) és timarlı (1750 gros) réteg 
átlagos jövedelme között , sőt belső diff erenciáltságuk is hasonló volt (módusz 
1500–2000 gros között ). Ez tehát arra utal, hogy jelentős átalakulás ment végbe 
az egyes társadalmi csoportok földhöz való viszonyulását, annak jogalapját ille-
tően. A merev társadalmi kategóriák teljesen feloldódtak, s a fogalmak eredeti 
jelentésének elhalványulása, illetve az új terminusok megjelenése, keveredése is 
átmeneti periódusra utal.

Ráadásul a timarlık társadalma is igencsak diff erenciált volt. Egy 1750 körül 
50 gros értékű puska megvásárlása – visszatérve korábbi összehasonlításunkra – 
1844-ben 800–1000 gros lehetett  az infl áció miatt , ezt éves jövedelméből a timarlı 
réteg 25–30%-a nem engedhett e meg magának (1844-ben már egyébként sem szá-
mított ak hadra foghatóknak). Ha az eredeti 3000 akcse értékhatárt tekintjük – a 

I. 33. ábra.

A timarlı süvari* és a çiftçi–çiftlik sahibi réteg** diff erenciáltsága

 és vagyoni különbségei  Prištinában, 1844***

* 70 fő, sötét vonal = db és sötét oszlop = %; ** 47 fő, világos vonal = db és sraff ozott  

oszlop = %; *** jövedelem alapján, gros.

Osmanlı Arşiv Belgelerinde. Kosova vilayeti.  İstanbul, T. C. Başbakanlık. Dev-

let Arşivleri Genel Müdürlüğü. 2007. 363–413. A 15477 sz. temetuat defter és a 

15465 sz. temetuat defter alapján.



161

I. 3. A PERIFÉRIA HELYZETE

16. század közepén ekkora jövedelem után kellett  egy lovaskatonát kiállítani, ami 
akkor 2500 gramm ezüstöt jelentett , 1840 körül pedig 2500–3000 gros éves jövedel-
met –, akkor a prištinai timarlık 80%-a nem felelt volna meg ennek 1844-ben.

A katonai hatalom letéteményesei a vidini térségben a 18. században már 
egyértelműen a janicsárok voltak, akik egyre gyakrabban szereztek szolgálati 
vagy örökíthető földbirtokot, noha a janicsársággal ez eredetileg összeférhetet-
len volt. Hriszto  Gandev szerint a csiftlikképzésnek (itt  magánbirtok jelentésben) 
több módszere volt, az első: malom létesítése elpusztásodott  földön. A második: 
méhészet létesítése – folyóparton, legelőn az éves adó megfi zetése esetén. Leg-
gyakrabban mevat, azaz műveletlen (állami) föld művelésbe vonásával sikerült 
csiftliket létesíteni. Osman  Pazvandoğlu például 5000 grosért szerzett  csiftliket 
– de a janicsárok többsége ennél jóval kisebb birtokhoz jutott . A vidiniek közül 
például Köse Ahmed beşe 100 gros értékben szerzett  egy fél telket. Elhadj Ömer 
 Novoszelce faluban bírt egy 40 gros értékű csiftliket. Mindkett en újmuszlimok 
voltak. Elhadj Ahmed – szintén janicsár – birtoka 150 gros értékű volt. 1752-ben 
 Craiova környékén 197 janicsárnak volt ingatlana vagy ingósága, összesen 15 
ezer jószággal és 422 földművelő rájával.419 Ez kisbirtokot valószínűsít ugyan, 
ahol 2-3 rája dolgozott , de akkor is eltért a korábbi normáktól. Nem véletlen, 
hogy  Pazvandoğlu csapatai többször is betörtek  Havasalföld területére. A jani-
csárok mellékjövedelmek és föld iránti sóvárgása a későbbi, 1826-os reform fé-
nyében teljesen érthető reakció volt egy olyan szituációra, amikor a mellékjöve-
delem nélküli, csak állami jövedelmet húzó janicsárokat a lesüllyedés fenyegett e.

A janicsárság a 18. század végére egy jogilag egységes, de társadalmilag 
széthulló, diff erenciálódó csoportot testesít meg, erős szociális kötelékekkel és 
katonai hatalommal (ez utóbbi a következő vizsgált csoportnál, a céheknél nincs, 
s ez lényeges különbség érdekérvényesítő képességüket tekintve). A janicsárság 
felhígulása, jogainak kiterjesztése, azok örökíthetősége, kötelezett ségeinek le-
épülése egyfajta rendi jelleget mutató testület kialakulását eredményezte (noha 
a központi kormányzatban közvetlen politikai szerepe e korpusznak alig volt, a 
helyiben viszont annál inkább). A közös jogok, és e jogok szultáni akaratt ól való 
függetlenítésének (azaz a reformmozgalommal szembeni egységes fellépés) és a 
politikai jogok gyakorlásának igénye alapján e testület kvázi ordónak tekinthető.

A társadalom átalakulása más téren is megfi gyelhető volt. A háború utáni gaz-
dasági fellendülésről nemcsak a lakosságszám, de a céhek és céhes mesterek számá-
nak növekedése is tanúskodik.  Vidinben 1720 körül már 17 céh volt: a bőr cserzők 
létszáma 13, a szabók és posztósok száma 10 volt, a kereskedőké 11 fő, a pékeké, 
bognároké és ácsoké 6-6 fő. A növekedés azonban változásokat is hozott  magával: 
míg  Vidinben 1711-ben hét gyertyakészítő működött , s mind keresztény, addig 
1728-ban tizenöten voltak, de ekkor már felük muszlim. Másutt  is megfi gyelhető 
a muszlimok előretörése: a pékek között  1711-ben csak három muszlimot találunk 
a 10 mesterből, 1728-ban 21-et a 22 közül. A janicsárok már a 18. század legelején a 
céhek meghatározó alakjai voltak. A kádik bírósági jegyzőkönyvei feltüntetik, hogy 
1698-ban a húsár rögzítését kérő hét vidini muszlim mészáros közül öt janicsár volt. 

419    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 145.
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1728-ban a 29 ismert mészárosból már 28 volt janicsár, 1732-ben pedig 22 a 24-ből.420 
 Szalonikiben a bőrcserzők a 2. janicsárezreddel való szoros kapcsolatuk miatt  szá-
mos privilégiummal bírtak és igen jövedelmező foglalkozást űztek: igaz, a céhen 
belüli konkurenciát letörendő a tanoncidőszak 20 évet tett  ki.421

420   Uo. 164–167.
421     Vacalopoulos, A. E.: History of Macedonia i. m. 544.

I. 48. táblázat. 

A kenyérár és a kenyéren alapuló vásárlóerő változása, 18. század

1688 1699 1711 1731 1733 1739 1740 1742 1743 1744 1745 1764 1779 1800

1 akcse* árán 
vehető kenyér 
tömege 
dirhemben 
(1/400 oka, 
azaz 3 gramm-
ban megadva)

80 130 150 130 130 80 165 133 133 240 110 100 45 33

Képzetlen 
és képzett  
isztambuli 
munkás napi 
bére (gramm 
ezüstben)

4,5/6,9 3,4/4,8 3,3/5 3,8/5,6 3,9/6,2 2,9/4,8 3,6/6,7 5,3/10

Vásárolható 
kenyér indexe 
képzetlen
munkás 
esetében 
(1688 = 1)

1,00 1,22 1,38 1,38 1,38 0,85 1,79 1,44 1,44 2,58 1,19 0,81 0,5 0,5

Vásárolható 
kenyér indexe 
képzett  
munkás 
esetében

1,53 1,73 2,08 2,02 2,02 1,25 2,84 2,29 2,29 4,17 1,89 1,33 0,8 1,1

* Az akcse ezüstt artalma 1688–1745 között  nagyjából konstans, 0,15 gramm ezüst. Noha ezüstt artalma ezt követően 

jelentősen esett  (1779 körül 0,1 gramm, 1800 körül 0,05 gramm – dőlt számok), az összevethetőség érdekében az utób-

bi esetekben is a nem infl ált akcséhez tartozó kenyérmennyiséget adtuk meg (tehát a táblázat végeredményben 0,15 

gramm ezüst kenyéregyenértékét tartalmazza grammban). Vö. I. 1. táblázat.

 Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 213. és  Özmucur, S.– Pamuk, Ş.: Real Wages i. m., valamint  Pamuk, Ş.: 

Prices in the Ott oman Empire i. m. 459. adataiból. 

I. 47. táblázat. 

A menekültek és helyi lakosok száma  Vidinben és környékén, 1722 és 1724

Adózók Adózók, lakhely nélkül

1722 1724 1722 1724

 Vidin 239 958 920 0

Vidék 1482 1763 587 261

 Atanaszov alapján.
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A változás oka részint a természetes népességnövekedés, illetve a háborúk 
során a belgrádi pasalikból elmenekült muszlimok számának gyarapodásában 
keresendő. A háborúk utáni migrációs nyomást szemlélteti a  Vidinben 1722-ben 
összeírt állandó lakcím nélküli adózó családfők száma: 1722-ben a menekültek 
aránya jóval nagyobb volt, mint a helyben lakóké (I. 47. táblázat). Még vidéken, 
 Kerim bej csiftlikjén is, 111-ről 122-re nőtt  a lakosság száma (ez a munkaerőtöbb-
let a bérek esését eredményezte).422 Háborúk idején a megélhetés drágult (I. 48. 
táblázat), de egyébként az árplafon, a narh hatékonyan működött  a békeidőkben 
a század hatvanas éveiig, amikor is a megélhetési index a század eleji érték közel 
felére esett . Szintén a háborúk következményére utal, hogy a városlakók közül 
csak 16 került az ala kategóriába, 114 az evsatba 1159 pedig szegénynek minősült.

Az 1717–1719. évi háború utáni bevándorlás a céhek keresztény jellegét meg-
változtatt a és így a társadalmi viszonyokat is módosított a. A város teljes összeírt 
lakosságának 14%-a, 132 ember volt mester. A városban a 300 adózó keresztény 
férfi  negyede volt mesterember 1722-ben, ami ugyan nem rossz arány, s a 80 fő 
számszerűleg még többséget jelent a mesterek között , de ezt később a janicsárok 
dominanciája váltott a fel (lásd a muszlimok előretörését, valamint a janicsárság 
és a céhes szervezet összeolvadásának előrehaladott ságát). A mesterembereknek 
nemcsak a vagyoni helyzetük volt jó, de társadalmi rangjuk sem volt jelentékte-
len – 1738-ban a keresztény vekilek (elöljárók, eljárók) harmada valamilyen foglal-
kozást űzött .423 A társadalmi státus különbsége fi gyelhető meg abban is, hogy az 
építkezéseken egy ács elszállásolása 40 akcsébe került naponta, míg egy egyszerű 
munkás esetében ez 15 akcse volt 1720-ban. A vagyon nagysága nem minden eset-
ben egyezett  a társadalmi státusszal, s ez nem csak a szegény és gazdag janicsárok 
példáján fi gyelhető meg. A városban lakó keresztény Sztojo például csak 425 gros 
vagyont hagyott  maga után, tehát a középréteghez tartozott  vagyona alapján, de 
titulusa knéz, azaz elöljáró volt, amit a helyi oszmán bürokrácia is elismert (vö. 
I. 44. táblázat). Úgyszintén tisztelet övezte a hadzsi titulussal rendelkező kereszté-
nyeket, s ők is a helyi elithez tartoztak. A falusi bírák, elöljárók (knézek) is gyakran 
kaptak illetményt (ha nem is sokat) az oszmán hivataloktól kiadásaik fedezésére 
(150–450 grost), amelyet aztán egymás között  elosztott ak.424

A központi kiadások folyó áron és reálértéken egyaránt növekedtek a 18. szá-
zad során, még a funkciók és feladatok bővülése nélkül is. Ennek oka részben a 
gros ezüstt artalmának esésében keresendő (1760 körül 1 gros már nem 15, hanem 
csak 10 gramm ezüstöt ért, azaz a grosban megadott  költségek 50%-ot meghala-
dó növekedés esetén reálértéken is a kiadások emelkedését jelentett ék), részben a 
bérek ezüstben mért növekedése volt az oka (I. 34–I. 35. ábra). Igaz, 1750 és 1780 
között  a fogyasztói árindex  Isztambulban 35%-kal nőtt . Ha az árak  Vidinben is 
ugyanígy nőtt ek, az itt eni bérek alapján akkor is leszögezhető, hogy a megélhetési 
index nem romlott  (a bérek esése kisebb volt e periódusban, mint  Isztambulban). 
A bér/fogyasztási árindex arány a század közepétől nagyjából a képzett  isztambuli 
munkáséval volt ekvivalens (nőtt ), s időbeli futása is hasonló volt ahhoz. Ha-

422    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 84.
423   Uo.
424   Uo. 276. és 284.
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sonlóan a fővároshoz, a bérek 1780–1790 során  Vidinben is emelkedtek annyira, 
hogy a fogyasztói árindex 1760–1780 között i, az orosz–török háborúnak betudható 
romlását kompenzálják. Ha azt feltételezzük, hogy a janicsárok 17. század eleji, 
átlag 1000 gramm ezüst értékű éves állami bevétele ekkor is megvolt, akkor a fent 
említett  rétegek bér/megélhetési költség aránya nem tért el jelentősen a janicsáro-
kétól (ez utóbbi 2–3 között  ingadozott ).

I. 34. ábra. 

Havi bérek és az élelmezési költségek alakulása  Vidinben (gramm ezüst, [a]), 

illetve a bér/megélhetési költség arány változása (b) összevetve az  isztambuli képzett  

munkásokéval, 1745–1788

Az élelmezési költségek  Özmucur, S.– Pamuk, Ş.: Real Wages i. m. alapján gramm ezüstben.
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Vidin  mint város, garnizon és elosztóközpont ellátása nem kis anyagi terhet,425 a 
kereskedőknek pedig nagy lehetőséget jelentett .426 A központi kormányzat működ-
tetéséhez szükséges jövedelmet az adóbérlőkön keresztül szerezték be: a vidini vi-
dék legnagyobb része  Sahra állami mukataa része volt. Itt  az adó 50 év alatt  jelentősen 
növekedett : 1706-ban még 315 gros fedezte a központi adminisztráció költségeit egy 
félévre, 1748-ra már 3500-ra növekedett  az összeg, ami meghaladta a lakosság, az 
infl áció és a termelés növekedését is, 1769-re pedig 13 600 grosra növekedett .427 Alig-
ha tévedünk, ha az egy főre jutó adó és adókulcs növekedését feltételezzük e perió-
dusban. Az adminisztratív és épületfenntartó költségek elérték a 30 ezer grost Vidin  
környékén, az éves 200 ezer gros adóbevétel 15%-át (I. 35. ábra).428 

425   1690-ben az állam 120 ezer oka (6000 kile) gabonát vásárol Vidinből 860 ezer akcse értékben (140 
akcse egységár). 1708-ban  Belgrádba küldtek 6000 oka lisztet a muszlim katonáknak 185 ezer ak-
cséért. 1720-ban 1500 kile liszt hajókon  Vidinbe való fuvarozása kilénként 3 akcsét tett  ki, a hajósok 
elszállásolása további 3000 akcse volt, azaz a szállítás összesen 7870 akcséba került.  Atanaszov, Hr.: 
V oszmanszkata periferija i. m. 90. 232.

426   A kereskedelmi kapcsolatok  Ausztria irányában nem halványultak el. A zimonyi vámjegyzék 
alapján például Lazar  Andreovics vidini lakos 1765-ben 16 top aacheni szövetet és 13 top osztrák 
textilt hozott  be  Vidinbe, mely ekkor vált az  Ausztriával folytatott  kereskedelem fő lerakatává 
– ezt erősített e, hogy a megélénkülő dunai osztrák hajózást az 1780-as években a Porta Vidinre 
korlátozta, megakadályozandó a  Fekete-tengerre való osztrák kijutást.  Panova, Szn.: Balgarszki 
targovszki kompanija na avsztrijszkija pazar prez XVIII vek. Szófi a, 1996. 156–157. Árral szemben 
a gabona szállítása költséges volt, így a hivatalos tilalom mellett  ez is (s az árak is) hozzájárult 
ahhoz, hogy a hús váljon az északi irányú kereskedelem fő cikkévé.

427    Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 131–132.
428   A vidini váli szerájának 1751. évi javítási költségei is árulkodók: gyapjúra 80 grost, épületfára 966 

grost, vasszegre 320 grost, az ácsok elszállásolására 605 grost költött ek. A munkások szállása 120 

I. 35. ábra. 

Kormányzati kiadások  Vidinben (gros), 18. század* 

* Gros = 10 g ezüst átlaggal számolva.
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Egy távoli és korábbi példán, a diyarbakıri pasa 1671-es bevételein és kiadá-
sain is látszik, hogy a hatalomgyakorlás gazdasági alapja már a 17. században 
megváltozott . A tímár/ziámet birtok jövedelme a bevételek csupán 10%-át tett e 
ki, s ebből az összegből még a katonai erő pótlására felbérelt 12 zsoldoskapitány 
és csapatai fi zetését sem lehetett  volna fedezni. A bevételi és kiadási oldal nagy-
jából egyensúlyban volt (126–128 ezer akcse), de a központi kormányzat elvoná-
sai nagyok voltak (nagyobbak, mint a pasa hivatali járandósága), az isztambuli 
személyes képviselő (a jobb érdekérvényesítés okán) szintén nem volt olcsó, mi-
ként a helyi megbízott ak is sokba kerültek (ehhez képest a személyes kiadás és 
a személy zet bére elhanyagolható). A bevételek közül a piaci jövedelmek aránya 
alacsony volt, a vámbevételek értéke nevetséges, a városi adók kétszer akkora ré-
szesedést mutatt ak, mint a vidékiek. Összességében a gazdasági jellegű bevételek 

grosba, a kenyér 270 grosba, a kerámiacsempék, téglák 210 grosba kerültek, miközben 1730-ban 
egy munkás napi bére 2 akcse (1/60 gros) volt.  Atanaszov, Hr.: V oszmanszkata periferija i. m. 153.

I. 36. ábra. 

A diyarbakıri pasa bevételei (a) és kiadásai (b),* 1671 

* Ezer akcse.

 Faroqhi, S.: Crisis and Change, 1590–1699. i. m. 569.
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18%-ot kitevő értéke társulva a ziámet 9%-os részesedésével alig volt nagyobb, 
mint a jogszolgáltatásból származó 23%-nyi bevétel (I. 36. ábra).

A hadseregszervezet és a mögött e lévő pénzügyi hátt ér is gyökeres változá-
sokon ment keresztül a 19. században. A lovas szpáhikat hátt érbe szorító, majd 
ugyanúgy elavuló gyalogos janicsárhadsereggel szemben felállított  nizámhad sereg 
hamarosan tömeghadsereggé vált. Igaz, a sorozáson alapuló modern nizám-
hadsereg helyett  brit tanácsadók ( Brophy és St. Clair)429 ugyan egyfajta önkén-
tes haderő kialakítását szorgalmazták, ahol a katonák szolgálatuk fejében földet 
kapnának. Ez nagy tradíciókra tekintett  vissza a félszigeten, hiszen a felszámolt 
szpáhirendszer funkcióját tekintve a bizánci themarendszer és a késő római hadse-
regszervezési elvek örökösének volt tekinthető (a katona nem zsoldot kap, hanem 
földet, ebből fedezi felszerelése költségeit). Meglepő, hogy a két angol ugyanazt 
a struktúrát javasolta a hadsereg újjáélesztésére, mint amitől a birodalom éppen 
szabadulni igyekezett .430 Igaz, ez utóbbinak elsősorban e katonaréteg társadalmi 
diff erenciálódásának előrehaladott sága és a hadifelszerelés költségessé válása az 
oka (a lovas harcmodor elavulása mellett ), mely lehetetlenné tett e a struktúra to-
vábbi rentabilitását, nem pedig a rendszer maga. A birodalom azonban magával 
a struktúrával is szakított , hiszen az agrárkonjunktúra miatt  érdeke a földjövedel-
mek maximalizálása volt (s az ebből befolyó többletjövedelmek átcsoportosítása 
szolgált forrásként az egyéb célok megvalósulásához), aminek egy katonáskodási 
feladatt al megbízott  réteg nem tudott  volna eleget tenni.

Owen  szerint a tímárbirtokok eltörléséből és adóbérletbe kiadásából szárma-
zó központi bevételi többletet eliminálta a szpáhik nyugdíja.431 A következőkben 
bizonyítjuk, hogy ez nem így van. Hogy a hadseregreform fi nanciális hátt erének 
biztosítása, a szpáhik nyugdíjának fedezete a gyakorlatban honnan származott , 
azt a radovištei szpáhik 1841-es jövedelmének és az 1869-ben nyugdíjban részesü-
lő szpáhik jutt atásainak összevetése segít bemutatni. Az I. 49. táblázatból világosan 
látszik, hogy 1841-ben 100-ból csak 50 szpáhi érte el a határértékként elfogadott  
3000 gros éves jövedelmet432 (legalábbis névlegesen, a ténylegesen beszedett  adó 
értéke ett ől eltérhetett ), miközben javadalmuk nominális összértéke mégis meg-
haladta az évi 350–370 ezer grost, ami 3500 gros/fő átlagot eredményez. Ebből is 
látszik e réteg diff erenciálódása. Tehát 350 ezer gros állami jövedelemkiesés (a pa-
rasztság adójának csak ötöde ment tovább az államkincstárba a tímárbirtokokról) 
révén ténylegesen csak 50 katonát lehetett  nyerni az elvi 100 helyett  (így egy kato-
na kiállításának értéke viszont 7000 gros). Ha megszűnik a timarlı, e pénz közvet-
lenül a központi költségvetésbe folyik. Ebből kell fedezni a timarióta kárpótlását, 
azaz éves nyugdíját és az őt pótló katonát is. Az 1869-es jövedelmi megoszlással 

429    St. Clair, S. G. T.– Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria. i. m.
430   A hivatalnokok életminőségét vizsgáló fejezetben (II. 5. 3.) ez magyarázatot nyer. A javaslat hátt e-

rében az elit belső rivalizálása állt.
431     Owen, R.: The Middle East i. m. 60.
432   A 16. században 3000 akcse – akkor 2500 gramm ezüst – jövedelem után kellett  egy lovas katonát 

kiállítani. Ennek a 19. század közepén 3000 gros felelt meg, csakhogy a 18. század eleje és a 19. szá-
zad közepe között  az ezüstben mért árak megháromszorozódtak (a bérek is) az arany/ezüst ázsió 
eltolódása miatt  (1:5-ről 1:12-re, majd 1:15-re), tehát inkább 5000 gramm ezüstt el kellene számolni. 
Ezt még kevesebben tudták teljesíteni.
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kalkulálva (I. 49. táblázat alja) 100 egységen a nyugdíj évi 250 ezer gros állami ki-
adást jelentett  ( Draganova adatai alapján fejenként átlag 2500 grost: a kiemelkedő 
jövedelmet élvezők arányának mérséklésével a társadalmi szélsőségek is csökken-
tek e rétegen belül). Azaz az államnak maradt 100–120 ezer gros pénzösszeg kü-
lönbözete a korábbi rendszer felszámolásával „elvesztett ” 50 katona kiállítására 
(ami 2500 gros vagy 500 frank/fő). Az új szisztéma szerint az egy sorozott ra jutó 
napi kiadás 6 piaszter volt (1 piaszter zsold + 4 piaszter élelem + ruha), egy évre 
2200 piaszter, tehát éppen belefér a kalkulált költségbe, ha pedig csak hat hónapra 
hívták be, akár 100 embert is ki lehetett  képezni (hogy milyen szinten, az persze 
kérdéses) e pénzből. A hadseregreformot tehát az eredeti rétegek jelentős érdeksérelme 
nélkül úgy sikerült kivitelezni, hogy nem járt többletköltséggel.

Ráadásul az 1858-as földtörvénnyel az állam lehetővé tett e a tímárbirtokok 
felvásárlását (a korábbi adóbérlett el szemben). Kérdés, hogy egy (átlagos jövedel-
mű) szpáhira mekkora birtok jutott . Mivel tudjuk, hogy  Macedóniában 1912-ben 
egy 500 hektáros csiftlik adóbérlete 50 000 grosért kelt el, ami hektáronként 100 
gros adó (ekkor 800 gros lehetett  az összes termés hektáronként), így analógiaként 
a szpáhi nyugdíja, a 2000–2500 gros átlag ( Draganova szerint, illetve a fenti szá-
mítás átlagaként) 20 hektár vetett  föld szpáhira jutó részesedésével egyenértékű, 
ami 10 ha ugarral számolva legkevesebb 30 ha. Mivel 1 ha föld ára 1850–1870 kö-
zött  400–700 gros, így 30 ha megváltása 1200–2100 gros (évente, 10 éven át). A 100 
szpáhira vetítve azonnali bevételként jelentkezik 120 ezer–210 ezer gros, amiből 
bármilyen modernizációs költség fedezhető. Ez tehát az oszmán hadseregreform 
lényege, mely a földreformmal együtt  egyébként további modernizációs célra 
fordítható összegeket szabadított  fel, amit az árkonjunktúra csak tetézett . Mind-
emellett  a keresztényektől egységesen szedett  új hadiadó (bedel-i askerie) szintén a 
bevételeket növelte (az előzményének tekintett  dzsizje a 18–19. században vagyon 
szerint diff erenciált volt).

I. 49. táblázat.

Aktív és nyugdíjazott  szpáhik jövedelmi különbségei, 1840 és 1869
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és %

7 (8%) 17 (19%) 16 (18%) 3 (3%) 46 (51%)

1869, nyugdíjas 
szpáhik

1–500 
gros

500–900 
gros 

900–1500 
gros

1500–2000 
gros

2000–3000 
gros

3000 gros 
felett 

Birtokos és % 2 (5%) 6 (15%) 9 (22%) 10 (25%) 7 (17%) 8 (20%)

 Dimitrov, Sztr.: Kam vaprosza za otmenjavaneto na szpahijszkata szisztema v nasite zemi. Isztoricseszki Pregled, 

1956/6. 36.  Dimitrov, Sztr.: Politikata na upravljavasta i. m. és  Draganova, Szl.: Materiali za Dunavszkija vilaet: 

Ruszenszka, Szilisztrenszka, Sumenszka i Tutrakanszka kaza prez 50-te-70-te godini na XIX v. Izdatelsztvo na Bal-

garszkata Akademija na Naukite, Sofi ja, 1980. 19. táblázat 1. oldala.
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I. 3. 2. A decentralizáció és a perifériává válás folyamata 

Az előző részfejezet egy speciális helyzetű ruméliai garnizonváros kapcsán, a fi -
gyelmet egy pontra és egy társadalmi rétegre fókuszálva mutatt a be a periferi-
zálódás társadalmi-gazdasági mozgatóit és az ennek hatására kialakuló/felbomló 
struktúrákat. E fejezet, az előző tükörképeként (eltérő súlypontokkal és megköze-
lítési móddal) a birodalom ázsiai és afrikai részében vizsgálja a vidék–város közöt-
ti kapcsolatrendszert a 18. században, különös fi gyelmet fordítva a kereskedelmi 
jelenségekre, egyfajta átvezetésként a 18. század történetét tárgyaló blokk utolsó 
tematikus egységéhez.

A geográfus  Hütt eroth településföldrajzi vizsgálódásai alapján a 18. századi 
 Szíriában csökkenő mezőgazdasági aktivitást mutatott  ki, melyet a közbiztonság 
megrendülésével, a lakosság elmenekülésével, nomáddá válásával magyarázott .433 
Az  Anaza beduin törzs észak-szíriai megjelenésével felborult a korábbi kényes 
egyensúly, a demográfi ai nyomás miatt  a többi törzs egyre gyakrabban támadt a 
letelepedett  lakosságra. De a komplementer elmélet is releváns: a beduinok akti-
vitásának növekedése nem oka, hanem következménye a letelepedett  lakosság lét-
számcsökkenésének (melyet a pestis is tizedelt), elvándorlásának, hogy kitöltsék a 
térségben keletkezett  vákuumot. Ez a helyi erős emberek ( Zahir al-Umar, meghalt 
1775-ben, vagy  Jazzar pasa, meghalt 1804-ben) felemelkedéséhez vezetett . Ugyan-
akkor a birodalom egészével folytatott  európai kereskedelem volumene folyama-
tosan nőtt  a 18. században – a csökkenő tendenciát mutató angol kereskedelem 
mellett  a francia import dinamikusan bővült (I. 50. táblázat) –, ez némileg árnyalja 
az általános hanyatlásról alkotott  képet, noha az export növekedése nem azonos a he-
lyi termelés növekedésével (főleg hogy sok perzsiai tranzitt ermék áramlott  át a tér-
ségen). A kereskedelmi centrumok szemmel láthatóan eltolódtak: az, hogy a 18. 
század végére  Szíria helyett   İzmir vált a kereskedelem központjává, egyértelműen 
a periféria izolálódásának a jele.

433    Hütt eroth, W.: The Patt ern of Sett lement in Palestine in the Sixteenth Century. Geographical Re-
search on Turkish defter-i Mufassal. In: Studies on Palestine during the Ott oman Period. Ed.: 
 Ma’oz, M. Jerusalem, 1975.

I. 50. táblázat.

Francia és angol import a  Közel-Keletről (1000 livre), 1722–1789*

Periódus
Angol Francia

összesen  Egyiptom  Levante  İzmir Összesen**

1722–1724/1724–1728 8544 1560 2800  1 800  7 712

1752/1765–69 3560 2890 5700  9 606 18 211

1785–1789 2865 4300 14 200 22 400

*1726-tól 1 font = 24 livre = 24 frank; **Egyéb, itt  nem jelölt helyekkel együtt . 

  Owen, R.: The Middle East i. m. 5.
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A levantei (főleg   Szmirna központt al) francia gyapotkereskedelem az 1700-as 
4–10 ezer kvintálról 1785–1789-re 96 ezer kvintálra nőtt . Az exportált fonal tömege 
viszont 17 ezer kvintálról 11 ezer kvintálra esett  ugyanezen periódusban, ami elő-
revetített e a 19. századi folyamatokat, amikor a birodalom nyersanyagexportőrré 
és késztermékimportőrré vált.434  Barkan már a burszai selyemszövet és az ankarai 
moher 16. századi hanyatlása kapcsán felfi gyel erre a folyamatra, mely majd a 19. 
században, amikor az európai kereskedelem újra megélénkül, megismétlődik.435 
A birodalmi elit hamar felismerte a textilimportban rejlő veszélyeket (illetve az 
üzleti lehetőségeket), ezért  Rámi Mehmed nagyvezír már 1703-ban szövőszékeket 
építt etett , kifejezett en a francia import csökkentése érdekében. Azonban az álla-
mi felügyelet rugalmatlanná és alkalmazkodni képtelenné tett e ezeket a manu-
faktúrákat. Az európai kereskedők ugyanis kifejezett en tiltott ák a technikai titkok 
kiadását az oszmanliknak, mint arról egy 1730-as velencei forrás is beszámol. A 
helyi termelőket azonban csak kereskedelmi korlátozásokkal lehetett  volna meg-
védeni, s akkora volt a különbség a nyugati és keleti technológia között , hogy kép-
zett  mesterek híján nem tudtak olyan szövőszéket összerakni és működtetni, mely 
tömegesen állított  volna elő európai utánzatokat.436

Ez viszont azt is jelenti – ugyanarra a kihívásra 300 év elteltével ugyanazt a 
választ adja az oszmán gazdaság –, hogy a rendszer merev volt, adaptációs képes-
sége gyenge.437 A nyersanyagexport is korlátokba ütközött : az oszmán selyemipar 
időleges leépüléséhez az vezetett , hogy levantei selyemfonalat nem lehetett  hasz-
nálni az  Angliában elterjedő itáliai gépeken, s ugyanez volt a gond a gyapott al, 
annak kis szálhosszúsága miatt :  Egyiptom a hosszú szálú gyapot felfedezésének 
köszönheti 19. századi nekilendülését. A brit nyersanyagigény ugrásszerű meg-
növekedése a gépesítés idején azt is jelentett e, hogy a helyiek gyakran nyersanyag 
nélkül maradtak, tehát a birodalom lakossága egyszerűen rászorult a késztermé-
kek importjára. Másutt  pedig, mint  Irakban, a Brit Kelet-indiai Társaság által be-
hozott  indiai textiltermékek438 (az indiai textilipart nem ez az exportorientált cég 
és az általa képviselt kereskedőtőke, hanem riválisa és legyőzője, a brit ipari tőkét 
képviselő állam tett e tönkre, mely csak felvevőpiacként tekintett   Indiára) akadá-
lyozták a helyi kézműipar fejlődését már a 18. században. 

Az arab provinciákban az oszmán kormányzat fő feladatának a katonai ké-
szenlét fenntartását tekintett e, ebben voltak nagy segítségére a kapıkuluk (erede-
tileg állami rabszolgák, állami janicsárok, a helyi janicsárok politikai ellenfelei). 
 Egyiptomban csak néhány ezer, ocakba szervezett  török katona állomásozott . A 
szultáni politika itt  azon alapult, hogy a háborúkhoz Egyiptomnak elsősorban 
jövedelmet, s nem fegyveres erőt kell biztosítani, így a helyi lakosságot soha-
sem hívták be harcolni.439 E rétegek aztán állami feladatok (adóbérlet, a főváros 
élelmiszer-ellátása) átvállalásával sikeresen megszerezték gazdasági és politikai 
hatalmat, melynek alapja a földbirtok (az adóbérlet volt).  Gibb és  Bowen szerint 

434     Owen, R.: The Middle East i. m. 6. 
435   Lásd  İnalcık,  Genç és  Quataert munkáit.
436    Göçek, F. M.: East Encounters West i. m. 107.
437     Owen, R.: The Middle East i. m. 7.
438   1720 után brit földre tilos volt indiai textilt bevinni a helyi kereskedők védelmében.
439     Owen, R.: The Middle East i. m. 9.
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egy tipikus szandzsákban a földmegoszlás a következő volt: fele tímár és ziámet 
(több mint 300 volt csak  Palesztinában), ötöde hász, ötöde vakuf, a maradék pe-
dig közösségi, magán- vagy katonai föld (például erődök, katonai infrastruktúrák 
fenntartására, ezt ugyanis sem a vakuf, sem a tímár nem vállalta magára).440 A tér-
ségben is az adóbérlet vett e át a szerepet a hivatalnok-adószedőktől (emin), bár a 
fi zetett  hivatalnokok megmaradtak még a  Bekaa-völgyben és a  Jordán egy részén. 
Így kevert bürokratikus rendszer jött  létre. 

Az anatóliai ajánok például akkor erősödtek meg, amikor az állam rákény-
szerült, hogy növelje a helyi kormányzók hatalmát a Celalı-felkelések leverése 
érdekében. Az egymással való rivalizálás és a frakcióharcok azonban az adóbér-
lés és a kereskedelem során felhalmozott  tőkét el is pazarolták. Ennek egyik oka 
volt, hogy a vidéki elit is igyekezett  utánozni a konstantinápolyi előkelőségek 
életmódját, ami igen nagy költséggel járt. 1745-ben  Adana kormányzója,  Murteza 
pasa háztartása 500 emberből állt, a sivasi  Szelim pasáé 1200 főből, Ibrahim pasáé 
 Erzurumban 1000 főből. Összehasonlításképpen a nagyvezír kísérete 1000, a fő-
defterdáré 300 főből állt – igaz, vidéken a háztartás tagjai szorosan összefonódtak 
a végrehajtó hatalom feladataival (adóbegyűjtés, katonai kíséret).441 A drúz  Shi-
hab család 1711 után szerezte meg a hatalmat a   Libanon-hegység területén. Mikor 
 Urquhart a 19. század elején megkérdezte őket, hogy mire használták a rengeteg 
pénzt, azt válaszolták, hogy egymás sakkban tartására. Az állami hivatalnokok és 
a helyi adóbérlők mögött  is mindig állt egy pénzember, aki biztosított a a felszere-
lés beszerzését (ló, ember stb.) 10%-os felárral (ez az, ami az egyszerű timarlınak 
már nem állt rendelkezésére). Még ha egy család generációkon keresztül sikere-
sen fenntartott a hatalmát a riválisokkal szemben, ez ekkor is jelentős költségeket 
jelentett . Így például  Egyiptomban, noha az oszmán haderőből kikerülő mameluk 
elit a 18. század végére megszerezte a központi kincstár felügyeletét is (Ali  Bey 
al-Kabir, meghalt 1773), sőt Murad és Ibrahim Bey, 1779–1798 megszerzik a kikö-
tői vámokat is,442 azonban elvesztett ék a helyi egyiptomiakkal szemben az iltizám 
közvetlen felügyeletét.443 Így maguk termelték ki azt a társadalmi réteget, amely 
majd a 19. század közepén megkérdőjelezi az elit legitimitását. E helyi mültezimek 
parasztok ingyenmunkájával műveltett ék az adóbérletük alá tartozó föld egy ré-
szét (ushya), azaz bekapcsolódtak a mezőgazdasági árutermelésbe: megkezdődött  
a sejkek felemelkedése. 

Az  Azm család felemelkedése tipikus példa a gazdasági hatalom politikai ha-
talommá transzformálására. Miután megszerezték  Homsz és  Hama adóbérletét, 
a befolyt pénzt arra használták fel, hogy  Isztambulban szövetségeseket vásárol-
janak, és rajtuk keresztül megszerezzék a damaszkuszi kormányzói posztot.444 E 
városias térségben egyébként is számos réteg vetélkedett  egymással.  Aleppóban a 

440     Owen, R.: The Middle East i. m. 11.
441    Göçek, F. M.: East Encounters West i. m. 131.
442   60 ezer fős sereggel hadjáratot indítanak  Jemenbe, sőt megtagadják az oszmán centrumnak a tri-

bútum fi zetését. Emiatt  az oszmánok 1786-ban visszafoglalják Egyiptomot, de ez csak időleges 
siker volt.

443   Ali bej elvett e a mültezimek adóbérleteit és saját emberei között  osztott a szét, hogy vidéki hatal-
mát riválisaival szemben megerősítse.

444     Owen, R.: The Middle East i. m. 17–18.
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harc az oszmán tisztviselők (zömmel janicsárok) és egy összetartó helyi közösség, 
az Ashrafok között  zajlott , akik  Mohamedre vezett ék vissza családfájukat. Mind-
két csoport katonai szervezetbe tömörült.445 Hasonló küzdelem folyt  Damasz-
kuszban a helyi janicsárok (yerliyya) és a kapıkuluk (birodalmi janicsárok), továbbá 
az adminisztráció között , mely a 18. században az  Azm család kezében volt. Az 
előbbiek a hauráni gabonabehozatal kontrolljával próbáltak nyomást gyakorolni a 
többi csoportra. Annak ellenére, hogy a város rászorult a vidéki gabonára, a vidék 
éppen a hitelezőktől (adószedőktől) való függés miatt  nem tudta javítani pozícióit. 
A gabonafegyvert inkább a városi frakciók vetett ék be egymás ellen.

A vidékiek a kínálat mesterséges csökkentésével csak addig voltak képesek 
nyomást gyakorolni a gabonaárakra és így a városokra is, míg a városi elit meg 
nem szerezte a vidéki adóbérleteket, hogy aztán kiiktassa városi politikai ellenfe-
leit is.  Palesztinában a legsikeresebb adóbérlők a galileai  Zajdanik voltak, akiknek 
a hatalma  Akkóig nyúlt  Zahir al-Umar alatt , s képesek voltak visszatartani az adó-
jövedelmek jelentős részét. Ezt úgy érték el, hogy az adóbérlő az adóbérlet részeit 
saját rokonainak adta ki – ez persze jelentős rokonharcot eredményezett , ami in-
kább volt színpadias, mint véres, hiszen nem egymás megsemmisítése volt a cél, 
hanem a legalkalmasabb személy pozícióba kerülésével a klánhoz befolyó pénz-
összegek növelése. Másodszor, kihasználták a térségben a brit és francia kereske-
dők rivalizálását a galileai gyapotért. Azaz annak adták el a termést, aki előre – és 
többet – fi zetett . Ráadásul az eladott  termés nem a sajátjuk, hanem az adóbérlet 
földjeinek (tehát adóköteles) termése volt. Így tulajdonképpen az adóalap keres-
kedőknek való továbbadásával az adónál jóval nagyobb összeget tudtak bevasalni, 
s ráadásul, mivel előre fi zett ek, jelentős kezdőtőkéhez jutott ak minden évben, így 
bővíteni tudták érdekeltségeiket a többi riválissal szemben. A Zahir bukása után 
hatalomra kerülő Jazzar sokkal megbízhatóbban szállított a a központi kincstár 
számára az adókat, s megtörve a francia kereskedők monopóliumát, ő maga vett e 
át a gyapot és gabonafélék exportjának felügyeletét.

 Irakban a váli (kormányzó) nem adóbérlő volt (csökkentendő a helyi hatalma-
sok befolyását), hanem államtól függő fi zetett  hivatalnok, igaz, joga volt az adó-
bérleteket helyi szinten szétosztani (nem központi aukción,  Isztambulban), ami a 
korrupció melegágyává tett e a térséget. Így a helyi hatalom  Moszulban a  Jalilik 
kezébe került, akik 1730-tól sikeresen monopolizálták a váli címet is.446 A refor-
mok idején sem sok minden változott  a helyi hatalomgyakorlási metódusokban. 
Az elit olyan jól bebetonozta pozícióit, hogy a két, Isztambulból Kilíkiába küldött  
hivatalnok – a kormányzó és a kincstárnok (elégtelen katonai erővel) – kénytelen 
volt szövetkezni az adanai városi tanács egyik frakciójával, így óhatatlanul a helyi 
politika eszközeivé vált.447 

445   A városi frakcióharcokat a külső események is befolyásolták: az iráni selyemkészítés válsága és a 
kereskedelem  Perzsa-öböl irányába történő elterelődése miatt   Aleppó kereskedelme összeomlott . 
Míg a 18. század közepén a briteket 28 cég képviselte a városban, 1792-re egyedül a konzul 
maradt. (Ez persze utalhat a hétéves, majd gyarmati háborúk miatt  igénybe vett  britek visszavo-
nulására is.) 1822-ben pedig földrengés döntött e romba a város nagy részét.

446     Owen, R.: The Middle East i. m. 21.
447   Uo. 60.
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Ennek ellenére még itt , a peremterületeken is látszólag érvényesült a Porta 
szuverenitása, legalábbis a központi kincstárba rendszeresen küldött  jövedelmek 
erről tanúskodnak. Ezek egy része azonban a malikanéból származott , másfelől 
a hivatalos tartományi bevételek alacsony értéke és a központi kincstár számá-
ra továbbított  összeg kis részesedése a bevételekből arra utalt, hogy a központi 
fenn hatóság csak jelképes volt. Az 1780-as években a francia  Volney  Aleppó tel-
jes  bevételét 6–6,5 millió piaszterre (6–13 millió frank) tett e, melynek csak 15%-át 
továbbított a a város a kincstárba (400 ezer piaszter),448 a  Daud pasa uralta  Irak 
is csak a büdzsé 10–15%-át szolgáltatt a be  Isztambulnak, miközben  Bulgáriában, 
 Janinában 1850 körül az adóbevételek 40–50%-át is elvonták.449 Azt is tudjuk, hogy 
1833-ban, még az egyiptomi megszállás előtt  13,5 millió piaszterre nőtt  ugyan 
 Aleppó térségének jövedelme, de ez frankban már csak 3–4 milliót ért (a rejtett  
jövedelmek nyilván ennél sokkal nagyobbak voltak, mert az egyiptomiak 20 millió 
piaszterre tornázták fel ezt az értéket 1836-ra). A  Volney által említett  értéket az 
1870-es évekig nem haladta meg a bevétel.

A decentralizációra utal, hogy a bevételek egy része legálisan maradt hely-
ben, a közösségnél – ez olyan újítás volt, amit  Turgot és  Necker is alkalmazott  
 Franciaországban. A birodalomban ezt úgy oldott ák meg, hogy 1718-tól a korábbi 
rendkívüli hadiadót (imdad) immár békében is beszedték (tehát a központi bevé-
telek elvileg nem csökkentek), de ett ől kezdve a terület kormányzója diszponált 
felett e, s ebből tartott a fenn az utakat, hidakat és apparátusát. Mivel mind ezen 
adók beszedése, mind az adózók összeírása immár kikerült a központi kormány-
zat hivatalnokainak fennhatósága alól, ez az adótanácsban ülő helyi előkelők sze-
repének erősödését eredményezte. A 19. században a helyi bevételek funkciója (és 
historiográfi ai értelmezése)450 megváltozott , s a fokozódó tartományi elvonások 
a költségvetési egyenleg kiegyenlítését voltak hivatott ak szolgálni (redisztribú-
ció).451

A helyi elit túlhatalma természetesen azt eredményezte, hogy a tényleges pa-
raszti terhek meghaladták a legálisan támasztott  igényeket.  Anatóliában még a ga-
bona városba szállításának költségét is a termelő, s nem a fogyasztó állta. A francia 
expedíciós erőben részt vevő Tallien szerint a mezőgazdasági jövedelem kéthar-
madát vett ék el a parasztt ól.  Dél-Szíriában egyenesen évi hadjáratt al, fegyveres 
erő alkalmazásával (daura) kellett  begyűjteni a terményt a damaszkuszi oszmán 
kormányzónak, amelynek költségeit természetesen igyekeztek a termelőre áthá-
rítani, aki viszont igyekezett  vermekben elrejteni a gabonát, akár saját (adószedő-
vé avanzsált) törzsi vezetőjük elől is (mint tett ék a kurdok).452 Egy másik francia 
expedíciós tiszt,  Schulkowski szerint ebből leginkább a közigazgatási centrumtól 
távol eső települések profi táltak: a Kairótól 80 km-nél nagyobb távolságban lévő 

448     Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 414. Tripolisz és Szaida ugyanennyit küldött  és még ugyan-
ennyit biztosított  a mekkai zarándokok ellátására.

449   I. kötet, 236–237. oldal.  Bulgária bevétele 75 millió piaszter volt 1856 körül, kiadásai 43 millióra 
rúgtak – a többit elvonták. Egy főre 15 piaszter helyben felhasznált bevétel jutott , Janinában 25 
piaszter.

450   A nemzeti történetírói iskolák értelmezik elsősorban elvonásként.
451    Poujade, E.: Chrétiens et Turcs i. m. 254.
452     Owen, R.: The Middle East i. m. 35–37.
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település esetében a mültezim (aki, ha kormányzói posztot vásárolt-szerzett , had-
sereggel is rendelkezett ) túl költségesnek találta az erőszak alkalmazását, ezért 
megelégedett  a település által központba szállított  mennyiséggel. Ez megmutatja, 
hogy mekkorára zsugorodott  a lokális centrumok hatalma a vidék felett  a 18. szá-
zadban. Ráadásul túlzott  kifosztás esetén a paraszt a hitelezőjének sem tudta meg-
adni a tartozást, vagy vetni nem tudott , ez pedig nem volt érdeke az adóbérlőnek, 
aki általában maga is tartozott  a pénzügyi köröknek (egy élethossziglani adóbérlet 
nem volt olcsó mulatság). Körülbelül 6000 adóbérlő lehetett  a birodalomban, de 
csak ezernek volt meg a megfelelő saját tőkéje.

Mint ebből is látható, miként a hatalomszervezet, úgy a földhöz való viszony 
is átalakult a 18. századi perifériákon, s eltért a centrum normáitól. A magántulaj-
doni (mülk) föld zöme valójában falusi közösségi tulajdonban volt (mushaa), amit a 
faluközösség vezetője, a sejk osztott  szét a helyieknek, akik cserébe megmunkálták 
az ő részét, illetve a reprezentációs keretet (vendéglátást) biztosító földterületet. A 
19. század közepétől a sejknek jogában állt előírni, hogy mit és hogyan termesz-
szenek (lazmaa). A miri (állami) földek megszerzése az uralkodó osztály részéről 
a következő technikákkal volt lehetséges: örökletes adóbérlés, vakuf kialakítása. 
 Egyiptomban al-Jabarti szerint a mezőgazdasági földek ötöde volt vakuf  Moha-
med Ali konfi skációs tevékenysége előtt . A  Libanon-hegység területén van arra 
is példa, hogy a mukatadjik eladták a saját művelésű (allodiális) birtokaikat, az 
iqtákat (vagy uhda), noha elvileg a birtok a szultáné, tehát elidegeníthetetlen volt. 
A parasztok számára is volt lehetőség a miri kisajátítására:  Damaszkusz térségé-
ben a parasztok eladták a tasarrufot (a földhasználat jogát) egy másik faluban lakó 
személynek, míg  Libanonban, ahol az ususfructus (haszonélvezeti jog) a magántu-
lajdon irányába fejlődött , a mukatadjiktól vett ek földet a parasztok (akinek elvileg 
szintén nem volt tulajdonjoga a föld felett !).453

A parasztság jövedelmeit és terheit illetően szintén rendelkezünk lokális 
adatokkal.  Egyiptomban az 1800 körül 4 ha-on termett  600–1000 frank értékű 
gabona (vö. II. 2. táblázat) 600–1000 piaszternek, 1850-ben 3000–4500 piaszternek 
(gramm ezüstnek) felelt meg, tehát a bolgár átlag felett  volt.454 Ez összességében 
3–4 t gabonánál nem jelentett  többet (1820 körül 300 p/t a gabonaár), ami viszont 
akkor is jobb területegységre jutó kihozatal, mint a  Balkánon (főleg, ha a 4 ha egy 
része ugar).455 Ennek fényében kritikával kell illetni az egyiptomi technológiai 
elmaradott ságról szóló francia híradásokat. Az egyiptomi ekét ugyanis két, egy-
máshoz hegyesszögben hajló fadarabként írják le, ami alig karcolta a felszínt, de 
tekintett el arra, hogy a  Nílus-deltában nem talajt, hanem áradmányt műveltek, 

453   Uo. 32–34.
454   1840 körül 1500, 1870 körül 3000–4000 piaszter volt a bolgár érték, de például  Küsztendilben ennél 

kevesebb volt 1 családi gazdaság, illetve körülbelül 5 ha föld jövedelme.
455   Az átlagos egyiptomi birtok azonban nem 10 feddán, azaz 4 ha, hanem 6 feddán, 2,5 ha volt. Így a 

gabona gazdasági egységre jutó mennyisége nem volt nagyobb az 1850 körüli bolgár értéknél, hiába 
volt jobb a területegységre eső kihozatal (szükség is volt rá!). Ráadásul ebből 6,6, nem pedig 5 főt 
kellett  ellátni. Így viszont az egyiptomi paraszt rá volt kényszerítve a nagybirtokon való munkára, 
s valóban megművelt 10 feddán földet, de ennek majdnem fele nem az ő tulajdona volt: innen a 
terménynek csak ötödét–harmadát–felét tarthatt a meg, azaz a fenti, 10 feddánra pénzben kalku-
lált bevétel alig több mint 60%-a maradt a kezében (terményben) az adó levonása és az adóbérlő 
többletelvonása után.
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annak lazasága miatt  mélyművelésre nem is volt szükség. A magas talajvízszint 
szintén értelmetlenné tett e a nehézekék használatát. Ugyanígy nem volt értelme 
a nehézekének Libanon sziklás-teraszos földjein, hiszen egyrészt fel kellett  ci-
pelni a hegyi teraszokra, másrészt a nehéz talajon vontatásuk sok erőt igényelt 
volna, miközben gyorsan elhasználódott . Másutt  viszont nem volt előnyös vá-
lasztás. Az 50%-ban görögök lakta  Trebizondban a termelőknek egy karcolóeke 
és egy bizánci típusú nehézeke között  kellett  választaniuk. Az előbbivel a ki-
száradt földet alig lehetett  felszántani, míg az utóbbi nagy igaerőt (és így tőkét) 
igényelt, s nehéz volt vontatni. Anatóliát a nagy termésingadozások jellemezték: 
rossz évben a gabona hozama a negyedére is leeshetett . Talajjavítás híján a földet 
minden második-harmadik évben ugaroltatni kellett  – ennek eredménye a 19. 
század végén a vetett  területek igen alacsony, 16%-os aránya az összeshez képest 
(mely tehát az aktuálisan ugarolt területt el máris a művelhető területek 33%-ára 
nő).  Egyiptomban galambtrágyát alkalmaztak  Damiett a térségében talajjavító 
anyagként. Itt  viszont 10 feddán (4 ha) rizsföld megműveléséhez 12 ökörre volt 
szükség, 2 eke és 3 darab (5 évente amortizálandó) vízemelő-kerék mellett  a fran-
cia tiszt,  Girard beszámolója szerint. Világos, hogy ezek alapján a rizstermesztés 
nem lehetett  a kis tőkéjű egyéni gazdálkodók számára alternatíva, hanem köz-
ponti vagy adóbérlői iniciatíva volt (vö. II. 2. táblázat).

Egy rizsültetvény az uzsorások (évi 10%-os kamat felett ) számára aranybá-
nya volt. A girgai nádcukortermesztő parasztok a cukorgyárat birtokló mameluk 
bejektől szereztek pénzt az állatok megvásárlására.  Saida térségében a gyapotot 
felvásárló francia kereskedők adtak hitelt a parasztoknak a gyapot műveléséhez, 
míg az 1790-es években  Jazzar ki nem űzte őket. A francia kereskedő, d’Arvieux 
úgy jutott  hozzá a selyemhez, hogy kifi zett e a parasztok adóját, cserébe ennél 
nagyobb értékű selymet kért, amit aztán francia földön még nagyobb haszonnal 
adott  tovább. A fenti esetekben a paraszt a terményekkel fi zett e vissza a hitelt. 
Jazzar korszakától kezdve a termelő és az exportőr között  gyakran helyi kereske-
dő közvetített , aki a hitelen keresztül a kezébe kaparintott a a paraszt javai felett i 
rendelkezést.456

Bár sok esetben érvényes a megállapítás, hogy a város és vidék küzdelméből 
az előbbi került ki győztesen az ajánok korában is, a városiak megsarcolása sem 
volt ritka jelenség.  Egyiptomban a városi lakosság által termelt többlethez való 
hozzájutás igénye miatt , a rivalizáló mamelukok hatalmuk fenntartása céljából 
egyre gyakrabban éltek az avariz (rendkívüli különadó) és a védelmi pénz (hima-
ja) szedésével.457  Raymond458 szerint a francia hódítás előtt  ily módon 400–500 
millió para459 pénzt sajátított ak ki  Egyiptom gazdaságilag aktív lakosságából, 
amelynek értéke megegyezett  a teljes mezőgazdasági adóval (tehát 15-15 millió 
piaszterről, 15–30 millió frankról van szó).460 Így míg 1800 körül egy agrárium-
ból élő családra körülbelül 30 frank jutott  ( Ruméliában az 1850–1860-as években 

456     Owen, R.: The Middle East i. m. 42.
457   Uo. 22.
458     Raymond, A.: Artisans et commerçants au Caire au XVIIIe siècle. Damascus, 1973. 4–5. és 7. fejezet.
459   1773-ban 18 para volt 1 frank, 1798-ban 30 (mivel 3 akcse = 1 para, s 120 akcse = 1 piaszter, így 1 

piaszter 1798-ban körülbelül = 1 frank, korábban 1 piaszter = 2 frank).
460   1822-ben az újra központosított  országrész bevételei 45 millió frank körül voltak.



176

I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN (1699–1783)

sem volt több a földadó frankban kifejezett  egy háztartásra jutó értéke), egy vá-
rosira (a lakosság 15–20%-a) viszont körülbelül 100 frank. Nem meglepő ezek 
után, hogy a városi kézművesek megmozdulásai mindennaposak voltak, hiszen 
a kereskedőkhöz képest szegényebb réteget alkott ak. (Evlia  Cselebi szerint az 
átlagos mesterember 3–5 főt foglalkoztatott .) A 18. századi  Kairóban egyetlen 
gazdag kereskedő sem fektetett  az iparba – leszámítva házai és boltjai megépíté-
sét), viszont a céhes keretek miatt  az állami kontroll (beleértve az adóztatást) az 
iparosoknál érvényesült leginkább (a kereskedelem monopolizálása  Mohamed 
Ali idején erősödik fel).

1798-ban  Kairó 250–300 ezer lakosa között  12 ezer mameluk, hatezer ulema, 
80 ezer kereskedő és iparos volt.461 Ez utóbbiak megoszlása a következő volt: negye-
dük kisiparos, 10% kereskedő és kiskereskedő, 25% a textiliparban tevékenykedett . 
74 iparos és 65 kereskedőcéh működött  1801-ben  Kai róban. Mivel a mamelukok 
megszerezték a városi adóbérletet (hisba) és a muhtasib posztját, aki a városi piaci 
rendtartásért volt felelős, a kisiparosok úgy védekeztek a kizsákmányolás ellen, 
mint a vidiniek: beléptek egy-egy ocakba, katonai szervezetbe (miként a nomádoktól 
vagy adószedőktől, hitelezőktől fenyegetett  falusiak is gyakran választott ák a 
 beduinná válás taktikáját), vagy védelmi pénzt fi zett ek.

 Raymond szerint a kairói selyemszövők átlagos hagyatéki vagyona kicsi, 1000 
para (3000 akcse, 25 piaszter = 450 gramm ezüst) körül volt a 18. században. Míg 
1776–1798 között  a megvizsgált 154 iparos átlagos vagyona 30 ezer para volt, 205 
vizsgált kiskereskedőé pedig 33 ezer para, addig 143 nagykereskedő átlagosan 250 
ezer para hagyatéki vagyonnal rendelkezett  (100 kg ezüst).462 Faroqhi szerint egy év-
századdal korábban a kávé- és textilkereskedők egy főre jutó vagyona még csak öt-
szöröse volt a többiekének, tehát fokozódott  a diff erenciálódás, annak ellenére, hogy 
a leggazdagabbak egy főre jutó vagyona (és létszáma) éppen csökkent (I. 51–I. 53. 
táblázat). A nagykereskedők a tőkéjük zömét érmében, kávéban vagy adóbérletben 
tárolták: ipari vállalkozásba csak elenyésző részét fektett ék. A helyi kiskereskedők 
sem raktároztak. A hagyatékokban az áru mennyisége igen kicsi volt, ez alól csak a 
kávé- és textilkereskedők voltak kivételek. Az ipari tőke hiá nya azt eredményezte, 
hogy a modern üzemformák sem termeltek megfelelően.  Aleppóban  Russell számol 
be működő manufaktúrákról, ahol egy épületben számos szövőszék működött , a 
szerszámok egy része azonban olyan durva volt, hogy fi zikailag is alkalmatlanok 
voltak az európai termékek utánzására. Ezek kiszorítása érdekében tehát először a 
gépipart kellett  volna fejleszteni (vagy nyugati gépeket venni, nem pedig lemásolni 
őket). És akkor még nem is beszéltünk a munkások szakképzett ségéről. Hiába vál-
tak szét a munkafázisok a damaszkuszi fonóban, ha a precíziós ipar olyan messze 
állt az európai szintt ől, hogy például  Volney, a francia követ egész  Kairóban nem 
talált senkit, aki elromlott  óráját megjavított a volna.463

461     Owen, R.: The Middle East i. m. 49.
462   A kairói selyemszövők  Vidinben a szegények közé tartoztak volna, a kiskereskedők és kisiparosok 

vagyona 10 000 gramm ezüst volt, tehát  Atanaszov harmadik kategóriájába esnek (felső középosz-
tály), a nagykereskedők pedig a legfelső kategóriába kerültek (78 ezer gramm ezüst felett ).

463     Owen, R.: The Middle East i. m. 46–47. Az oszmánok nyugati precíziós technikához való hozzáál-
lása ambivalens volt. Az óra kifejezett en díszítő funkciókat látott  el a birodalomban. Az egyetlen 
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csillagászati obszervatóriumot szándékosan lerombolták – miközben a Topkapı szerájban órák 
tucatjai álltak díszként.  Göçek, F. M.: East Encounters West i. m. 106.

I. 51. táblázat. 

 Kairó lakosságának megélhetése Evlia  Cselebi szerint, 1660

Megélhetési 
forrás

Szakág Üzlet, db Fő
Egy üzletre 

jutó fő
Százalék

Kézművesbolt 136 13 149 59 214  4,5 50

Kereskedőbolt 103 12 013 38 513  3,2 32

Szolgáltatás  23   375 21 413 57,1 18

 Faroqhi, S.: Crisis and Change, 1590–1699 i. m. 591.

I. 52. táblázat. 

Kairói kereskedők vagyona (folyó áron), 1700 körül 

Periódus
Vagyonosabb 
kereskedő (fő)

Vagyon folyó áron 
(millió akcse)

Egy főre (millió akcse)

1681–1690 41 18,5 0,45

1691–1700 35 24,5 0,70

1700–1710 12  6,9 0,58

 Faroqhi, S.: Crisis and Change, 1590–1699 i. m. 594.

I. 53. táblázat. 

A kairói textil- és kávékereskedelem jelentősége a többi áruhoz képest, 

1679–1700

Kategória
Kereskedők 

száma
Százalék

Forgalom 
és vagyon 

értéke (para)
Százalék

Egy 
kereskedőre

Kávé- és textil-
kereskedelem

169   56 50,5 millió   89 0,230 millió

Egyéb 132   44  6,1 millió   11 0,046 millió

Összesen 301 100 56,6 millió 100 0,188 millió

 Faroqhi, S.: Crisis and Change, 1590–1699 i. m. 509.
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 I. 4. KERESKEDELMI FOLYAMATOK A 18. SZÁZADBAN

A 18. századi külkereskedelem önálló tárgyalásának oka, hogy e korszak nem-
csak a kereskedelmi bővülés nagyságában, de általános jellemzőiben is külön-
bözik a szabadkereskedelmi egyezmények utáni periódustól. Ráadásul a vizs-
gált korszak sem homogén,464 két szakaszra bontható, éppen a Halil  İnalcık által 
felismert, textilkereskedelemben bekövetkező (később ismertetendő) változások 
miatt :465 az egyik a kereskedelem francia dominanciájú korszaka, a másik a napó-
leoni háborúk és a rákövetkező évek rivalizálása az angol dominancia diadaláig.

A francia dominancia kora még a 17. század végéről származott , amikor a 
birodalom politikai támogatásáért cserébe a franciák gazdasági kedvezménye-
ket kaptak. 1690-ben például az osztrákok elleni hadviselésért cserébe 10-ről 
3%-ra csökkentett ék a franciák vámjait, majd 1697-ben, amikor a franciák békét 
kötött ek  Ausztriával, bosszúból az  Egyiptom– Konstantinápoly útvonal keres-
kedelmi monopóliumát az oszmánok eladták az angoloknak. A kereskedelmi 
privilégiumokkal való üzletelés az oszmán gyakorlat részévé vált, azonban a 
nyugati hatalmak felemelkedésével elvesztett ék az uralmat e fegyver felett . A 
franciák 18. századi primátusát az angolok felett  az biztosított a, hogy 10%-kal 
kedvezőbb áron kereskedtek. 1740-re a  Mediterráneumban csak 10 angol, de 
700 francia hajó tartózkodott  (vö. I. 50. táblázat).466 Az angol kereskedelem ér-
téke csak 1830 körül előzte meg a franciát ( Egyiptom esetében 1840 után), mely 
az 1791-es bázisértéket az 1840-es évekig nem tudta meghaladni. Mindeközben 
1820–1850 között  megötszöröződött  a brit export  Oszmán Birodalomba irányuló 
értéke, míg az 1838 utáni 12 évben a növekedés üteme nem volt kiugró (a balta- 
limáni egyezmény nem indít új trendet) (I. 54. táblázat).467

A 18. századi kereskedelem egyik általános jellemzője a forgalom bővülése. 
 Szaloniki kereskedelmi forgalma az 1700–1718 között i évi 3,6 millió livre értékről 
1750–1770-re 8,1 millióra, majd 1778–1786 között  11,3 millióra nőtt .  Szmirna kikö-
tőjének forgalma az 1775–1777-es 45,5 millióról 1786–1789-re 59,3 millióra nőtt . Ez 

464   A korszakok határait fontos kereskedelmi egyezmények mentén jelöltük ki, noha az átmenetiség 
természetesen itt  is érvényes. Arról nem is beszélve, hogy az 1783-as orosz–török egyezmény és a 
rákövetkező napóleoni háborús periódus egymással ellentétes hatású gazdasági tendenciákat is 
tartalmazott . Továbbá, a kereskedelmi egyezmények sosem önmagukban álltak, hanem társadal-
mi vetületük is volt, így korszakhatárként az 1783-as egyezmény és  Szelim szultán trónra lépése 
(1789) egyaránt szóba jöhet.

465   A levantei textilkereskedelem jövedelmezőségét a nyugati hatalmak szempontjából bizonyítja 
már egy 18. századi francia feljegyzés is. Remarques sur plesieurs branches de Commerce et de 
Navigation deuxiéme partie i. m. 152.

466    Göçek, F. M.: East Encounters West i. m. 97–105. A francia követek értett ek a gazdasági érdekek 
képviseletéhez is. Noha a követeket hivatalosan a király nevezte ki, ezek valamennyien megálltak 
Marseille-ben és utasításokat vett ek át az ott ani kereskedelmi kamarától (ugyanis ez biztosított a 
kintlétük költségeit). A jobb kommunikáció érdekében az isztambuli kapucinusokhoz kisgyere-
keket küldtek, akiket katolikus hitben neveltek, de megtanulták a keleti nyelveket. Ellátásukat 
szintén a marseille-i kereskedelmi kamara fi nanszírozta.  Colbert szerint ugyanis a helyi tolmácsok 
nem képviselték jól a francia érdekeket.

467     Owen, R.: The Middle East i. m. 85–87.
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ugyan nem volt olyan gyors ütemű, mint a 19. századi a kereskedelem liberalizálá-
sa után, ráadásul az infl áció eliminálta a folyó áron történő növekedés nagy részét, 
de att ól még jelentős szerepet töltött  be a birodalom gazdaságának átalakításában 
(erre a következő fejezetben tárgyalt  Egyiptom sorsa is kitűnő példa). Az infl áció 
hatásáról annyit, hogy 1784-ben 290 millió gramm ezüst volt a teljes kereskedelmi 
forgalom, azaz reálértéken lényegében nem nőtt  a 100 évvel korábbihoz képest.468 A fo-
gyasztói árindex megduplázódott  1700–1780 között , egy képzetlen munkás bére 
pedig csak 20%-kal nőtt , azaz romlott  a vásárlóerő a század nagy részében (1800-
ra javulás állt be). Ebből következően a mindennapi szükségleti cikkek piacán je-
lentős kereskedelmi forgalomnövekedésre nem lehetett  számítani, nem véletlen a 
társadalmi elit fogyasztásában jelentős gyarmatáru részesedésének megnöveke-
dése az importban. A következő évtizedben viszont a jelentős ipari béremelkedés 
kiegyensúlyozta a helyzetet, így 1710–1790 között  mind az ár-, mind a bérindex 
50%-os emelkedést mutatott  (azaz végeredményben a század folyamán a vásárló-
erő nem romlott ). 

Az 1780–1790 körül némi ingadozással 1840–1850-ig eltartó reáljövedelem- 
növekedés (1770-hez képest megduplázódott  a bérindex/árindex hányadosa)469 már 
a széles tömegek vásárlóerejének növekedését is jelentett e a vizsgált kor második 
periódusában, a fogyasztópiac kiszélesedése tett e lehetővé az oszmán import struk-
turális átalakulását, a textilipari cikkek (az indiai selymet kiváltó utánzatok) megje-
lenését. A francia szövetexport a  Levante irányába az 1714–1724 között i 20 ezer bá-
láról 1754–1763 között  81 ezerre nőtt  a hétéves háború ellenére! Az összforgalomban 
ugrásszerű változás azonban a következő periódusban (1789–1839) sem következett  
be.  Fouque szerint a marseille-i francia import a Levantéról 1780–1789 között  évi 32 
millió livre, a levantei export pedig évi 18 millió livre volt. Ez reálértéken alig keve-

468    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 736.
469     Özmucur, S.– Pamuk, Ş.: Real Wages i. m. 293–321.

I. 54. táblázat.

A brit export értékének változása és a textilcikkek részesedése (1000 font sterling)*
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1820–1824   567** 49 1824  567 (100%)

1830–1834 1036 130 1830–1834  824 (80%) 81 (62%)

1836–1839 1466 120 201 1836–1839 1200 (80%) 112 (90%) 200 (100%)

1850 2515 303 648 1845–1849 1800 (70%) 355 (100%) 307 (50%)

* Éves átlagban; ** 1814-ben még csak 155 ezer font.

  Owen, R.: The Middle East i. m. 85.



180

I. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK A TÖRÖK BIRODALOMBAN (1699–1783)

sebb, mint az 1843-as 21 millió frankos francia export és 34 milliós francia import470 
(s több, mint az 1832-es 24 milliós import és 18 milliós francia export).471

A korszak másik sajátossága, hogy a birodalom ( Konstantinápolyt kivéve, mely 
háromszor annyit fogyasztott , mint exportált már akkor is) kereskedelmi egyenlege 
pozitív volt (I. 55–I. 56. táblázat). A harmadik sajátosság, hogy az oszmán állam 
európai kereskedelmének zömét ekkor  Franciaországgal bonyolított a. 1776–1778 
között  a francia kereskedelem  Isztambul forgalmának 46%-át tett e ki (a második 
helyen álló angoloké csak 24, a hollandoké 14%-ot),   Szmirna esetében ez 50,  Sza-
loniki esetében 60% volt.472

470    Fouque, C.: Histoire Raisonné du commerce de Marseille, appliquée aux développements des pros-
perités modernes. Vol. 1. Paris–Toulon, 1843. 132–133.

471    Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce i. m. Vol. III. 113.
472    Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade in the Ott oman Empire during the 18th 

Century. International Journal of Middle East Studies, 24, 1992/2. 189–206. 

I. 55. táblázat.

A kereskedelmi forgalom szaldója a főbb kikötőkben (millió piaszter), 18. század vége

Kikötő Év Export Import

 Alexandria 1782 6,67 5,00

 Szaloniki 1788 6,76 4,57

  Szmirna 1788 32,40 20,93

 Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade i. m. 193.

I. 56. táblázat. 

A francia irányú kereskedelem szerepe az  Oszmán Birodalom gazdaságában 

(millió piaszter), 1783–1792 

Kikötő
Francia import 
( Marseille-be)

Francia export 
(Marseille-ből)

Hajó Marseille-be 
(1784)

Hajó Marseille-ből 
(1784)

 Konstantinápoly   3,0   6,6   17   21

 Szmirna 13,6   6,4   35   38

 Szaloniki 
és  Drinápoly

  6,1   2,7   15   18*

  Kréta   0,8   0,1   49   42

 Ciprus   0,5   0,2   29   40

 Szíria   8,6   5,4   28

Összesen 32,7 21,4 145 187

* A francia hajóforgalom 1845-ben sem volt nagyobb  Szalonikiben.

Juliany, J.: Du commerce de Marseille avec le Levant. Archives du commerce et l’industrie agricole et manufacturiére. 

Tome 12, Paris, 1835. 274.
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A negyedik sajátosság, hogy a kereskedelmi irányok (a termékek csak rész-
ben) eltértek a 19. században tapasztalhatóktól. Egy 1785-ös dokumentum szerint 
az  Isztambulba érkező indiai áruk éves importja 5 millió piaszter vagy 10 mil-
lió livre volt, amelynek kétharmada muszlin volt. Ez nagy összeg, összevetve az 
 Euró pából importált 11–12 millió livre értékű áruval, amelynek fele akkor  Fran-
ciaországból jött .473 A fuvarozási szerződések alapján az Isztambulból kiinduló 
hajók 23%-ának célpontja  Szíria volt 1779–1781 között , 24%-ának   Kréta, 29%-ának 
 Egyiptom,  Görögországba csak 7%-uk tartott ,  Macedóniába alig 2,6%, a Maghreb-
bel kereskedett  2%, s Európával csak 8,5%. E jelenség más kikötőkre is érvényes 
volt.474 A birodalmon belül  İzmir bonyolított a a forgalom 32,  Szíria 23,  Egyiptom 
13,  Isztambul 4,  Hellász a 24%-át (II. 1. ábra).475

1839-re azonban jelentős változások következtek be:  Szaloniki esetében az 
 európai irányú forgalom jelentősége ekkor már nagyobb volt, mint a hagyomá-
nyos partnereké (I. 57. táblázat, vö.  Kavala és  Szeresz). Ezek a trendek is jelzik a 
balta-limáni egyezmény „időszerűségét”.  Macedónia pozitív kereskedelmi mér-
lege 1839-ben még fennállt (Európával szemben is) – ugyanúgy, mint a 18. század 
végén (I. 55. táblázat) – ekkor az összexport értéke 30,4 millió piasztert tett  ki, az 
importé 23,4 milliót. Az 1788–1839 között i forgalomnövekedés azonban csak látszóla-
gos, a piaszter infl ációjának tudható be (ezüstt artalma ötödére esett ).

Az ötödik sajátosság az előzőből, az európai kereskedelem alárendeltségé-
ből származott : a birodalomban az intraregionális árucsere nagy jelentősége a 
térség gazdasági egységére utalt. A 18. században az egyiptomi rizs nagy részét 
 Görögországba és  Szíriába exportálták; a rövid szálú egyiptomi gyapotot a helyi 
kereskedők vásárolták fel és adták el – ekkor még a helyi mestereknek. A nabluszi 
szappan  Egyiptomba került,  Aleppó és  Damaszkusz térségébe évi 30 ezer kurd 
juh érkezett , míg a damiett ai zsebkendő Anatóliába tartott .

A francia export és import alapján tehát reális képet kapunk az európai keres-
kedelem jellegéről. A gyapot- és gyapjúfonal  Macedónia és  Isztambul exportjának 
több mint 50%-át tett e ki (a textilipari késztermékek nyugatra irányuló exportja 
már ekkor elenyésző volt),  Macedónia esetében a gabona ekkor még csak 17%-
on állt, a dohányhoz hasonlóan.  Konstantinápoly kivitelében 1789 előtt  fontos 
szerepet kapott  az angóraszőr és a selyem, az utóbbi  India térségéből érkezett . 
Ez tranzitárucikknek számított , a nyugatiak kereslete nagy volt iránta (részben 
ezért is akarták helyett esíteni hazai gyártású textilipari termékekkel, s ezért volt 
fontos az angóraszőr felvásárlása is, illetve a birodalmat ki akarták iktatni az in-
diai kereskedelemből, ezért váltak egyre fontosabbá a bengáliai angol pozíciók), 
másrészt vissza is exportálták a birodalom más részeibe (például  Macedóniába), 

473    Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade i. m. 189–206.
474   A caneai (  Kréta) francia fuvarozási szerződések szerint 1754–1767 között   Isztambul volt a fő irány 

43%-os részesedéssel,  Egyiptom követt e 21, a Maghreb 7,6,  Görögország 5,5,  Macedónia és  Ana-
tólia 4,4%-kal.  Alexandriában 894 francia szerződés alapján ugyanebben a periódusban  Szmirna 
vezetett  32, a Maghreb és  Kréta követt e 12,5-12,5,  Isztambul 12%-kal.  Macedónia része sedése 7, 
Görögországé 3, Szíriáé 2,5% volt. Az 1785-ben az 552  Alexandriában kikötő hajóból csak 67 ke-
reskedett   Európával.  Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade i. m. Ez a helyzet a 
19. században megváltozik.

475    McGowan, B.: The Age of the Ayans i. m. 736.
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ami csökkentett e a defi citet. A francia kereskedelem defi cites volt  Macedóniával 
szemben (6,1 és 2,7 millió livre), de szuffi  cites a nagyobb vásárlóerejű  Isztambullal 
szemben (6,6 és 3 millió livre).  Macedónia behozatalának negyedét a szövet tett e ki 
már ekkor, azaz magasabb feldolgozott ságú termék jött  be, miközben a textilipa-
ri késztermék nyersanyagát ő maga exportálta. Igaz, ekkor még a textilipari nyers-
anyagexport értéke meghaladta a textilipari importot, ez majd a 19. században változik 
meg.476 A macedóniai behozatal zömét indigó, kávé és cukor tett e ki (gyarmatáruk, 
luxuscikkek) a selyem mellett  (a selyemmel együtt  a textilipari cikkek az import 
harmadát képezték). Ez a struktúra 1845-ben is hasonló volt: az iparcikkimport 
40%-ot (1790 táján 25–33%), az indigó, cukor, kávé részesedése 30%-ot (1790-ben 
66%-ot) tett  ki (I. 37. ábra).

Az isztambuli import összetétele hasonló, de arányaiban más volt. A textilipa-
ri behozatal elérte az összes import 40%-át, míg a gyarmatáruk részesedése csak 
33% körül volt, mint  Szalonikiben 1845-ben (a két terület igényszintjében tehát 50 
évnyi különbség volt).

Textilipari termékeik exportja már 1760 táján jövedelmező volt a nyugatiak-
nak. Az oszmánok által  Marseille-ből behozott  szövet ára 170 pénzegység volt 
a konstantinápolyi piacon, miközben az oszmánoktól az alapanyag beszerzése 
75 egység volt, az exportőr haszna tehát a munkabér és szállítási költségek le-
vonása nélkül 95 pénzegység. Nem meglepő, hogy a francia szövetexport (az 
ekkor érvénybe lépő francia szabadkereskedelem hatására) az 1708-as 10 700-ról 
59 000 darab fölé nőtt  1750-re.477 Mivel  Konstantinápoly 1780 után  Fouque sze-
rint évi 1500 bála francia szövetet kapott , ami 1200 livre egységáron478 évi 1,8 millió 
livre-t tett  ki, így kiszámítható a hozzáadott  érték (ennek egy része a munkabér 
és szállítás levonásával a kereskedelmi haszon): a fenti 55%-os kulcs alapján ez 
körülbelül évi 1 millió frank.  Szalonikibe évi 1200 bála ment,479 itt  a hozzáadott  
érték 660 ezer frank.

476   A folyamat – ipar hiányában az exportált nyersanyagból készülő késztermék importjának – nem-
zetgazdaságra káros hatásait  Magyarország példáján  Fényes Elek elemezte 1850 körül.  Szerinte 
az 50 millió aranyforintos export mellett  mérhető 8 milliós magyar aktívum akár a 20 millió 
forintot is elérhetné, ha a termékeket készáruként exportálná az ország, s nem visszavásárolná.

477   Remarques sur plesieurs branches de Commerce et de Navigation deuxiéme partie i. m. 152. 
1789-re 95 ezer kvintál (1 kvintál = 100 kg, tehát 9500 t) volt.   Owen, R.: The Middle East i. m. 
6–7.

478   Kb. piaszterrel azonos árfolyam, 4–5 gramm ezüst között  ekkor.
479    Fouque, C.: Histoire raisonné i. m.

I. 58. táblázat.

Egy tradicionális (ipari és kereskedelmi forradalom előtt i) s a 19. században is tovább 

élő ipari ágazat szaloniki mérőszámai, 1840 körül

Bőrcserző 
műhely

Alkalmazott 
Bőr 
(db)

Érték 
(frank)

Egy bőrre 
jutó érték 

(frank)

Egy alkalmazott ra 
jutó évi termelés

Alkalmazott  
bére a jövedelem 

%-ában

80 840 58 500 343 000 6 70 bőr, 408 frank max. 33–50%

Port de Salonique et autres ports de la Macédoine et la Thessalie. Annales du commerce exterieur. Paris, 1847. 18–21.
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A kereskedelmi forgalom alapján rekonstruálható a belföldi ipar fejlett ségé-
nek mértéke is a század végén.  Macedóniában a 18. század végén évente 70 ezer 
bála gyapot termett  (70 000 × 80 kg480 = 5600 tonna, 1910-ben az egész birodalomban 
volt 40 000 tonna), ebből 12 ezer bála ment  Marseille-be, 30 ezer német területre, 20 
ezer pedig a  Balkánon maradt, azaz a gyapot hazai felhasználása 30%-os volt, ami 
az alacsony textilipari kapacitással magyarázható.481 A gyapot helyi felhasználása 

480   Másutt  112 oka, azaz 140 kg, a termés ekkor 9800 tonna. 1870 körül 110 ezer bála az export.
481   Juliany, J.: Du commerce de Marseille avec le Levant. Archives du commerce et l’Industrie agricole 

et manufacturiére. Tome 11–12. Paris, 1835. 175. A termelés a 19. századra nem nőtt  tovább: 1857-
ben  Szeresz térségében 40 000 dönümön (dönümönként 10 ezer palántával és 55 oka terméssel) 
2,5 millió oka volt a gyapott ermés, ami csak 3100 tonna, szemben a korábbi 5600 tonnával. 6–7 
piaszteres okánkénti egységáron  Triesztbe és  Odesszába ment az export.  Thesszáliában mindössze 
2000 dönüm termőterületen sokkal jobb termésátlagok mellett  200–250 oka gyapot termett  dönü-
mönként a helyi textilipar számára, azaz összesen 500–600 ezer oka fonal, és ebből csak 10 ezer 
okát adtak el exportként, amely  Konstantinápolyba és Triesztbe ment 8–9 piaszteres okánkénti 
egységáron. Tehát a helyi fogyasztás jelentős volt.  Jooris, J.: Turquie. Rapport sur la production du 
coton dans l’Empire Ott oman. Annales du commerce extérieur. Paris, 1858. 3–7.

I. 37. ábra.

 Franciaország kereskedelmi forgalmának sajátosságai  Szaloniki– Drinápoly

 és  Konstantinápoly kikötőkkel, 18. század vége*

* Millió livre = millió frank; perióduson belüli éves átlag. 

Adatok:  Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce de la Turquie et de la Bulgarie III. Rapports consulaires 

français i. m.
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1858-ra 50% fölé nőtt , ami jelzi a textilipari fejlődés nekilendülését, noha a helyi 
gyapott ermelés mennyisége csökkent.482 

A francia kereskedelmi hegemónia korszakát483 felváltó átmeneti periódus szá-
mos változást eredményezett . 1776–1789 után, a 19. század elején jelentősen csökkent 
 Szaloniki forgalma reálértéken (frankban kifejezve), s ez csak az 1840-es években állt 
helyre (I. 38. ábra). Míg 1776-ban 960 ezer piaszter volt a gyapotexport (ez akkor 2 
millió frank), ez 1831-re félmillió frankra esett  vissza (I. 39. ábra). A gyapot korábbi 
kelendőségének oka az volt, hogy a török gyapot ára 1776 körül a nyugat-indiainak 
alig harmada volt. 1830 előtt  10–12 ezer centner (1 centner = 50 kg) volt a gyapjúex-
port Szalonikiből, 1830 körül viszont már csak 5 ezer centner, ebből 2000 centner a 
hadseregnek ment. Jelzésértékű, hogy a gyapjúexport soha többé nem emelkedett  
az 1790-es évek értékére. A gyapotexport viszont 1840-re újra nekilendült:  Szeresz 
és  Szaloniki környéke 70 ezer centner (3800 t) gyapotot termelt, melyből 50 ezer 
centner (kantar)  Ausztriába ment, ennek kétharmada  Triesztbe, a maradék  Bécsbe és 
 Brassóba. A selyem exportja szintén jelentősen nőtt  (0,2 millió frankról 2 millió fölé), 
a 300 ezer oka gubó fele került exportra. A macedón gabonaexport a szabadkeres-
kedelem hatására 1839-re elérte a 200 ezer kilét, mely a termésnek ekkor ugyan még 
csak 10%-a sem volt (1780 körül 17%-a), de egységára az 1838-as 12 piaszter/kiléhez 
képest megduplázódott . (Abban az évben ráadásul tilos volt az export, tehát nemcsak 

482    Jooris, J.: Turquie. Rapport sur la production i. m. 3–7.
483   1776-ban a  Szalonikibe érkező 3,1 millió piaszter (6 millió frank) értékű áru kétharmadát a fran-

ciák hozták be, az angolok részesedése még csak 20% volt. Az 5 millió piaszteres kivitel jelentős 
része viszont (2 millió piaszter) a német és az olasz (1 millió piaszter) területeket célozta meg.

I. 38. ábra.

 Szaloniki forgalmának alakulása, 1776–1878

* Korrigált érték, 1850-es árfolyamon.

Adatok:  Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band. 

1. és  Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce de la Turquie et de la 

Bulgarie III. i. m.
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hiány, hanem alacsony exportárak esetén sem engedte az oszmán kormányzat az exportot.) 
Így a teljes termés értéke 75 millió infl ált piaszter volt, az exporté közel 5 millió.484 

A napóleoni háborúk a forgalom értékét tekintve tehát visszaesést jelentett ek 
(noha ett ől függetlenül számos egyéb hozadéka volt a brit–francia rivalizálásnak). 
A térség 1840-re helyreálló békéje jelentősen előmozdított a a kereskedelmi forgal-
mat. Míg a  Szalonikibe érkező áru értéke a görög háború idején, 1829–1831 között  
átlagosan 5 millió piaszter volt s a kimenőé 6 millió piaszter, 1837–1841 között  
ez 38-38 millió piaszterre nőtt . A bemenő brit forgalom megötszöröződött , a tex-
tilipari cikkek részesedése elérte a brit export 70%-át (vö. I. 54. táblázat), a görög 
kereskedelem pedig meghússzorozódott  (100 ezerről 2 millió guldenre), de a török 
is nőtt  (22 ezerről 429 ezer guldenre).485

A kereskedelmi átrendeződésre másik példa a fekete-tengeri gazdasági tér 
sorsa. Az  Isztambult ellátó területeket körbeölelő beltengert a muszlim kereske-
dők uralták 1783 előtt : egy 1782-ből fennmaradt listán az 56 kereskedő közül 55 

484   Egy főre az export 5 piaszter, 1 családra 25; a teljes termelés 75 és 400 piaszter. Ez utóbbi viszont 
csak 1 tonna gabona.

485    Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. 40. (1 gulden = 10 piaszter).

I. 39. ábra.

A  Szalonikibe érkező és a kikötőt elhagyó fő export- és importcikkek

 értékének változása, 1776–1878*

* Logaritmikus skála, millió frankban = kb. 5 gramm ezüstben megadva. 1845–

1860 között  a gyapotexport a gyapjú- és szövetexportt al együtt  számolva, 1776-

os adatok piaszterről frankra átszámolva (eredetileg 1 piaszter = 10 gramm 

ezüst, kb. 2 frank), 1792-es adatok livre-ben, mely a frankhoz igen közel áll. 

Adatok:  Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce de la Turquie et de 

la Bulgarie III. i. m. 
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török vagy muszlim, s az egyetlen görög mellett  is volt egy muszlim megbízott . 
A hat legjelentősebb kereskedő a forgalom 40%-át bonyolított a le, a 158 hajóskapi-
tányból 136 muszlim volt, 22 (14%) görög vagy albán. A 743 ezer kile  Isztambulba 
szánt gabona 80%-a a mai  Bulgária területéről érkezett  (25 ezer tonna), 20% Ro-
mániából. A birodalom katonai veresége az oroszoktól és az 1783-as kereskedelmi 
szerződés súlyos csapást jelentett  a gazdasági tér egységére (az infl áció jelentősé-
géhez mérhető szerepe), hiszen szemben más útirányokkal, ezt eddig a muszlim 
hajósok dominálták, és stratégiai szerepe jelentős volt. Az európaiak ugyanis a bi-
rodalom földközi-tengeri kereskedelmének 60%-át felügyelték (vö. II. 1. táblázat), 
így a nagy éhínségek (1772–1773) idején  Isztambul ki volt szolgáltatva az európai 
szállítmányoknak. Ezek után nem meglepő az áron aluli beszolgáltatások rendsze-
re, illetve a ruméliai kereskedelem kontrollja: a főváros ellátása stratégiai kérdés 
volt.486 Más útirányokban a kereskedelmet gyakran nyugati keresztény hajósok 
bonyolított ák bérfuvarozás, kabotázs formájában (ha az áru tulajdonosai nem is 
ők maguk voltak).

A bolgár területek gazdasága ekkor például szinte teljes egészében a keleti te-
rületekhez kötődött  (Nyugatra alig exportálhatt ak, hiszen  Konstantinápolyt nem 
lehetett  kikerülni földrajzi értelemben). Évente 2000 kvintál vasat (100 t) exportált 
 Szamokov a  Krímbe 1783 előtt , 13–14 piaszteres áron, noha ott hon csak 4–5 piasz-
ter/kvintál volt értéke. Ez rámutat a szállítás költséges voltára és a haszon nagy-
ságára egyaránt.487 100 oka só helyben 10 piaszter volt,  Brăilában már 25 piaszter. 
A bolgár selyem okája 10 piaszter volt, de a  Budzsákban és  Konstantinápolyban 
12–13 piaszterért kelt el. A bolgár túró és sajt ára a Krímben 8–10 para/oka volt, s 
a kozákokénál jobb minőségű volt, mert az csak 3 parát ért.488 Ekkoriban évi 25–30 
ezer oka szaloniki dohány került a Krímbe, míg  Nyugat-Európába alig: 1831-ben 
viszont már 287 ezer frank értékű dohány indult Nyugatra.489 

A  Fekete-tengeren az oszmán kereskedők szupremáciájának vége (1783) töb-
bek között  az orosz gabonaexport fellendülését hozta (a Konstantinápolyt célzó 
hajók áruinak eladásából származó haszonkulcs jelentős volt: vö. I. 13. táblázat). 
 Odessza kikötőjének 1795-ben még csak 68 ezer rubel volt a kereskedelmi forgal-
ma, 1797-ben már 200 ezer. Eközben  Kherszon,  Nyikolajev és  Ocsakov kikötői el-
vesztett ék korábbi pozícióikat: az 1793-as 147, 106 és 453 ezer rubeles forgalmuk 
1797-re 35, 37 és 72 ezer rubelre zsugorodott . Miután a nagyhatalmak kereskedői 
1801-ben szintén szabad áthajózást kaptak a tengerszorosokon, 1803-ban Odesszá-
ba már 530 hajó érkezett . Az ekkor mindössze 8000 lakosú város évente 600 ezer 

486    Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade i. m. 189–206.
487   1760 körül a rúdvas tonnánkénti ára így 80 piaszter, azaz 800–900 gramm ezüst volt, 1845-ben az 

angolok által behozott  nyersvas tonnánkénti ára 1000 piaszter (800–1000 gramm ezüst). Azaz ek-
kor a bolgár vas még versenyképesnek bizonyult. 1860 körül viszont a megmunkált kovácsoltvas 
helyi ára 122 piaszter/kvintál, azaz 2200 piaszter/t, ami 450 frank, míg az osztrák vas ára 320 frank. 
Ez az érctartalom csökkenésére és a versenyképesség esésére egyaránt utal.

488    Peyssonel, Ch. de: Traité sur le commerce de la mer Noire. Paris, 1787.
489   Turquie. Mouvement commercial du port de Salonique en 1831. Archives du commerce. Recueil 

des documents offi  cielles, tariff s, renseignements, faits, et avis, pouvant intéresser les négocians. 
Tom 2. Paris, 1833. 49–50. 
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csetvert490 gabonát exportált 5 rubel/csetvert áron491 (3 millió rubel): ez 1805-re 771 
ezer csetvertre nőtt .492 Ez ékesen bizonyítja, hogy mekkora veszteséget jelentett  
az oszmánok számára a  Fekete-tenger elvesztése, illetve a napóleoni háborúkban 
megélénkülő gabonakereskedelemből való kimaradás (ráadásul a szabad gabona-
kereskedelem elfogadása esetén rögtön riválissal kénytelenek megküzdeni).

A kereskedelemnek számos további sajátossága volt. Az oszmán árut európai 
hajók szállított ák, mert oszmán zászló alatt  kikötni európai kikötőben ekkor tilos 
volt. (Ez a birodalmon belül is az ortodox vagy katolikus védhatalommal rendel-
kező keresztényeknek kedvezett  1783 után.) Másodsorban, a kereskedők főként 
európaiak voltak és őket csak 3%-os vám sújtott a, míg az oszmánokat 5%.493 Har-
madrészt, a kereskedelem közvetítőkön keresztül realizálódott  (például a zsidók-
nak monopóliumuk volt a franciákkal való kereskedelemre, ami a brit előretörés 
után meggyengített e gazdasági pozíciójukat). 

A teljes kereskedelmi forgalom az  Oszmán Birodalom és európai partnerei 
között  110–120 millió livre lehetett  ( Isztambul importja ennek tizede volt), míg 
a  Fekete-tenger és  Vörös-tenger felé további 180–200 millió livre volt a forgalom 
értéke. Tehát az európai irány másodlagos volt a 19. század előtt , annak ellené-
re, hogy az európai hajósok kontrollálták a szállítások jelentős részét. 1783-ban 
például a tengeri kereskedelem értéke  Alexandriában elérte a 61 millió livre-t, de 
ennek csak 25%-a, 15 millió livre célozta  Európát. Ugyanekkor  Szaloniki forgalma 
mindössze 12 millió livre volt, de ebből 10 millió livre érték Európa felé tartott . 
Ebből is látszik a két régió eltérő kereskedelmi kötődése és szerepe is a nemzetközi 
kereskedelemben. Az Európa és a birodalom gazdaságára jellemző aszimmetrikus 
viszonyra egy másik példa:  Damiett a 5 millió livre értékben exportált cikkeket, 
melyek 30%-át a textilipari termékek tett ék ki, igaz, ez Marseille importjának csak 
1%-át jelentett e.494 

Az oszmán kereskedelem sajátos módon működött : mint írtuk, az államnak – 
kereskedelmi partnereivel ellentétben – nem volt kifejezett  kereskedelempolitikája 
néhány terület- és piacvédelmi rendelkezésen és az ellátásbiztonság megteremté-
sén túl. Ennek messzemenő következményei lett ek a textiliparra nézve már meg-
lehetősen korán, 1780–1830 között   İnalcık narrációjában (lásd II. 1. 2. fejezet, vö. I. 
54. táblázat). Pedig a külgazdasági helyzet kedvezett  volna a pozitív kereskedelmi 
mérleg kialakulásának.495  Nyugat-Európában a népesség növekedésével és a há-

490   1 csetvert = 210 liter = 165 kg, egyhatod tonna. 
491   1 rubel = 1,2 gramm arany = 18 gramm ezüst, s mivel 1 frank = 4,5 gramm ezüst, így ekkor 4 frank 

= 1 rubel. 1 tonna gabona ára tehát 120 frank (450 piaszter) volt.
492    Hagemeister, J.: Memoire sur le commerce des ports de la Nouvelle-Russie, de la Moldavie et de la 

Valachie. Odessa, 1835. 199.
493   A 3%-os vám mindössze 30 piasztert jelentett  egy bála londrin esetében 1750 körül (körülbelül 

1000 piaszter volt 1 bála. Remarques sur plesieurs branches de Commerce et de Navigation deuxiéme 
partie i. m. 152. Az 1500 + 1200 bála tehát 81 ezer livre/piaszter bevétel az államháztartásnak.

494   Ez módszertani szempontból is fontos: az utóbbi adat alapján ugyanis nem következtethetünk a 
damiett ai textilipar jelentős helyi szerepére, míg az előbbi adat ezt egyértelművé teszi.

495    Abel, W. (1980) szerint Európában 1730–1810 között  200–250%-kal nőtt ek a gabonaárak. Ezt vi-
szont az  Oszmán Birodalom még nem volt képes kihasználni, egyrészt a beszolgáltatási kényszer, 
másrészt a szárazföldi szállítás költségei miatt .  Katus László szerint a szárazföldi szállítás olyan 
drága volt, hogy 1756-ban a  Temesvár– Trieszt irányba haladó gabona drágább volt, mint az an-
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borúkkal párhuzamosan drágultak az élelmiszerárak 1760-tól, ez jó lehetőséget 
teremtett  volna  Szaloniki számára az élelmiszerexport növelésére. Azonban éppen 
e kikötő feladata volt a főváros ellátása (ráadásul a gabona ára a belpiacon is nőtt  
1780 után – de a vásárlóerő is, tehát a belpiac felvett e az áru zömét). Mivel azonban 
a szárazföldi szállítás minden 100 km után megduplázta a gabona árát, csak part 
menti területek vett ek részt a nemzetközi gabonakereskedelemben. A szárazföldi 
kereskedelemben inkább olyan termékek vett ek részt, melyek tömegegységre jutó 
ára magasabb volt – így például a szereszi gyapot kétharmada szárazföldön ment, 
főként  Ausztriába. 1754-re 13 ortodox cég működött   Magyarországon, s mindad-
dig, míg  Mária Terézia 1766-ban be nem tiltott a a késztermékek behozatalát, ezek 
prosperáltak, majd ezután borkereskedelemre álltak át. Az osztrák irányú közvetí-
tő kereskedelem a 18. század végén teljes egészében az oszmán alatt valók kezében 
volt. 1766-ban például a  Bécsben élő 82 ortodox ’görög’ közül 77 oszmán alatt va-
ló volt,496 akik kezükben tartott ák a két birodalom között i kereskedelmet, hiszen 
mindössze 3%-os vám fejében szabadon kereskedhett ek, sőt a Verlag-rendszer 
magyarországi meghonosításával az ipari tevékenységekbe is bekapcsolódtak, s 
esetenként a céhesek riválisaivá, néha megbízóikká váltak. E 77 kereskedő közül 
57 gyapotot szállított   Ausztriába, 38 a híres ambelakiai vörös fonalat, 29 bőrt, 21 
sáfrányt, 19 gyapjút, 8 viaszt, míg a luxuscikkeket jelentő kávéval, borral, rizzsel, 
gyümölccsel, kerámiával, cukorral csak 5-4-3-2-1-1 kereskedő foglalkozott  csupán, 
rávilágítva a kereskedelem jellegére. E kereskedők közül 62 pénzt szállított  vissza 
az  Oszmán Birodalomba,497 tehát az osztrákok nem tudták termékeiket ugyanek-
kora ellenértékben értékesíteni ekkoriban – legalábbis nem a török alatt valóként 
működő kereskedőkön keresztül. Az Oszmán  Birodalom ugyanis a főváros és a 
hadsereg élelmezését Traian  Stoyanovich szerint nem szívesen bízta külföldi ke-
reskedőkre, ezért saját hálózatot szervezett .498 Mindez a görög függetlenségi há-
ború következményeként változott  csak meg, és ezt követően a bolgárok és örmé-
nyek mellett  a külföldi kereskedők is teret nyertek (balta-limáni egyezmény).

Az osztrák kereskedelem a birodalommal ekkor defi cites volt: 1780-ban az 
5,2 millió forint értékű török áruk meghaladták a birodalomba érkező osztrák cik-
kek 3,5 millió forintos értékét.499 A fejlődés így is gyors volt, mert 1771-ben még 
csak 4,6 millió forint volt az import és export összértéke.500 A konzulátusok fej-
lesztése (csak osztrák alatt való lehetett  kereskedelmi ügynök az 1760-as évektől) 

golok által a tengeren a kikötőbe behozott  gabonaáru, pedig a bánáti telephelyi ár csak harmada 
volt az angolénak.

496   A ’görög’ kereskedők felülreprezentáltságát bizonyítja, hogy mellett ük ekkor a városban 13 musz-
lim és 18 zsidó tevékenykedett .

497    Enepekides, P.: Griechische Handelsgesellschaften und Kaufl eute in Wien aus dem Jahre 1766. Ein 
Konskriptionsbuch. Aus den Bestanden des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Thessaloniki, 
1959. Eredetijét lásd ÖHHStA, Türkei V, Collectanea, Kt. 27. A kereskedők rendszeresen csökken-
teni igyekeztek a kereskedelem volumenét az osztrák iratokon adózási okok miatt . 

498    Stoyanovich, Tr.: The Conquering Balkan Orthodox Merchant. Journal of Economic History, 20, 
1960. 240. és 300.

499    Herzfeld, M.: Zur Orienthandelspolitik Österreich under Maria Theresia in Zeit von 1740–1771. 
Archiv für österreichische Geschichte, CVIII, 1919, 272. 308–309.

500    Bogert, E.: Austro-Hungarian Maritime Trade with Ott oman Empire, 1873–1895. A Commercial 
History with Diplomatic Considerations. PhD-dissertation. Tufts University, 1976. 41.
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és a vámok 1771-es egységesítése is az osztrák merkantil gazdaságpolitikát, a ke-
reskedelmi többlet elérését és a pénzkiáramlás megakadályozását szolgálta. (Az 
 Osztrák [Habsburg] Birodalom magyar fele alacsonyabb vámokkal bírt, a  Török 
Birodalomból érkező áruk zöme magyar földön keresztül érkezett .) A dunai ha-
jóforgalom azonban még nem épült ki, a szárazföldi út pedig megdrágított a az 
árut, csökkentve a keresletet és a hasznot. A vámok egységesítése tett e lehetővé 
 Trieszt fejlesztését (ahogy ezt már  Savoyai Jenő is javasolta  III. Károlynak), és a 
tengeri útvonal olcsóbb is volt. Az 1780-as évektől kezdve tulajdonképpen az oszt-
rák kereskedelempolitika a tengeri vagy dunai kereskedelmi út preferálása között  
ingadozott , att ól függően, hogy éppen hol találkozott  nagyobb gazdasági-politikai 
ellenállással orosz, oszmán vagy angol–francia részről ( Levante,  Duna-delta).501 
Az 1780-as évek említett  dunai osztrák expedíciói – bár nem vezett ek a kereskedel-
mi utak megnyílásához a  Fekete-tenger irányába – ilyen szempontból sikeresnek 
tekinthetők, ugyanis az 1783–1784-es kereskedelmi egyezmények (sened) lehető-
vé tett ék a törökökkel a korlátlan tengeri kereskedelmet az  Égei-tengeren, mind-
amellett , hogy a 3%-os vámot csak egyszer kellett  kifi zetni (ezt elvileg minden 
kikötőben, illetve belföldön minden vilajethatárnál le kellett  róni korábban, ami 
jelentősen rontott a a hasznot és a kereskedelem hatósugarát).

A merkantil gazdaságpolitika előnyeit tehát az Osztrák Birodalom is felismer-
te – igaz, hogy csak a 18. század végén, amikor is egyszerre több kihívásra kellett  
választ adnia. Először is: az orosz terjeszkedési igény 1774 és 1783 után nemcsak 
egyértelművé vált, hanem sikeres is volt, szemben az osztrák  Balkán-politikával. 
Mária Terézia Keleti Akadémiája (1754), majd az 1783–1784-es török–osztrák ke-
reskedelmi egyezmények mind az aktív osztrák balkáni kereskedelempolitika egy-
másra épülő szerves részeinek tekinthetők, mely – szemben a területi expanziós 
kísérletekkel, melyeket a szisztovói békében (1791) hosszú időre feladtak –,  Met-
ternich kereskedelmi politikája által az 1830-as évekre nemcsak azt érte el, hogy 
az Osztrák Birodalom kereskedelmi egyenlege végre aktívvá vált a Török Biroda-
lommal szemben, s ezzel megszűnt az osztrák arany- és ezüstpénzek ki áramlása, 
hanem a  Balkánon piacot is talált a fejlődő, de  Nyugat-Európában (már) nem ver-
senyképes cseh és osztrák ipari termékek számára.502  Dél-Libanonban 1840 táján 
a fezeket  Franciaországból hozták, a beduin fejfedők anyagát  Birmin ghamben, az 
üvegpoharakat viszont  Csehországban készített ék (ez is mutatja, hogy a tömegcik-
keket gyártó országok behatolása sikeresebb volt – a cseh üveg aligha volt minden 
háztartás megszokott  portékája).503 Mindeközben e munkamegosztási folyamat 
nemcsak nyersanyagot biztosított  az Osztrák Birodalom ipara számára, de keres-
kedelmét a  Balkánon és a  Közel-Keleten gyakori konfl iktushelyzetek sem ingatt ák 
meg (szerb felkelés, görög szabadságharc, orosz–török háborúk,  Mohamed Ali 

501   Uo. 53. A Lloyd felfutása Solomon  Rothschild bankár és Karl Ludwig  Bruck igazgató ténykedé-
sének köszönhető (kereskedelmi monopólium és szabadkereskedelem), megszer(v)ezve a Dunai 
Gőzhajózási Társaság fl ott áját és hajózási útvonalait  Galaţi-ig  Kübeck báró pénzügyminiszter se-
gítségével.

502    Brusatt i, A.: Österreichische Wirtschaftspolitik von Josephinismus zum Standestaat. Institut für 
Angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung, No. 7. Jupiter Verlag, Vienna, 1965. 28–34.

503    Bogert, E.: Austro-Hungarian Maritime Trade i. m. 55. Mohamed Ali 1841-es kivonulásával „tiszta” 
lett  a terep a nyugati kapitalisták számára.
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háborúi), ellentétben az erre igen érzékeny maritim hatalmakkal és magával Ru-
méliával.504 

Miután az  Osztrák Birodalom bevezett e a merkantil és protekcionista gazda-
ságpolitikát, továbbá a birodalomban 1790–1810 között  két évtized nyugtalanság 
következett , az oszmán gyapot- és textilkereskedelem általában lehanyatlott .  To-
kat,  Bursza és  İzmir elvesztett e jelentőségét (bár Tokat a rézművesség központ-
jaként még a 19. században újra felvirágzott ).  Trieszt felemelkedése eltérített e a 
szárazföldi kereskedelmi útvonalakat (ugyanez történt később a  Duna menti hajó-
zás fellendülése idején a 19. század közepén). Ekkor került át a váltó- és pénzpiac 
 Uzundzsovóból  Bukarestbe.505 Az albánok által felperzselt vlah kereskedőváros, 
 Moszkopolisz és az arábiai karavánutak sorsa ékesen szimbolizálja az oszmán szá-
razföldi kereskedelem nehézségeit a romló közbiztonság miatt , és így drágulását, 
ami ugyancsak visszavetett e a forgalmat. 

Míg ezek a jelenségek a szárazföldi kereskedelmet gyengített ék ( Raguza 
példáján az előző kötetben már esett  erről szó), más tényezők ellenkezőleg: a 
schwechati textilüzem részben oszmán gyapotot dolgozott  fel (a készterméket 
nagy haszonnal visszaexportálva, lásd a francia példát), a lipcsei vásáron 10 ezer 
balkáni vett  részt, erdélyi kereskedelmi lerakatok létesültek  Ruszéban,  Szvistov-
ban,  Szilisztrában. A napóleoni árforradalom miatt  Bosznián keresztül évi 20 ezer 
málhásállat szállított  terméket az  Adria partjára. Az iráni kereskedelem viszont 
hanyatlott , mivel Irán városainak lakossága ebben a században a  Szafavida-, majd 
a  Kadzsar-dinasztia belharcai miatt  felére csökkent.

Noha a 18. században mind  Szaloniki, mind  İzmir kikötői bevételei nőtt ek, 
mind pedig a textilexportból származó bevételek meredeken emelkedtek az 1780-
as éveket követő stagnálásáig (vö. I. 18. ábra), a kereskedelmi forgalom megadózta-
tása alól igyekezett  mindenki kibújni. A kormányzatot a hazai kereskedők is – ép-
pen annak jövedelemszerző technikái miatt  – igyekeztek megkerülni, a lokális ön-
szerveződő bíróságok szerepe a perifériákon erősebb volt, mint a hivatalos állami 
kádiké. Ez utóbbi bíráskodása ugyanis egy kortárs beszámoló szerint azt jelentett e 
volna, hogy mind a felperes, mind az alperes tönkremegy. A keresztény kereske-
dőket rendszeresen avarizzal sújtott a az örökké pénzzavarban lévő kormányzat 
(de a lokális elit is, amelyre a kormányzat alig tudott  hatni), akik válaszreakció-
ként a kapitulációk által lehetővé tett  beratok mögé igyekeztek elbújni. 1800 körül 
csak az Osztrák Birodalom 200 ezer ügynökkel rendelkezett  a  Török Birodalom-
ban, akik adómentességet élveztek.  Oroszország 1808-ban 120 ezer görögöt védett  
így. Amikor egy görög követ el egy bűnt, mindig a görög konzul kezére adják 
a hatóságok, aki megígéri, hogy megbünteti, de aztán rendszerint nem történik 
semmi – írta  Blunt angol konzul az 1840-es években. A görög konzul ugyanígy járt 
el az ortodox, nem görög állampolgárok ügyei esetén is, hiszen a szaloniki görög 
alkonzul az orosz konzul apósa volt.506 Az összefonódások miatt  III . Szelim félt, 
hogy a kereskedelem a külföldiek ellenőrzése alá kerül, s kialakul egy erős, de a 
birodalomhoz illojális keresztény kereskedőréteg, ezért kezdett  el ő is beratokat 

504   Uo. 52.
505    McGowan, B.: The Age of the Ayans, 1699–1812 i. m. 695–703.
506    Özdemir, B.: Being a Part of the Cinderella Service i. m. 247.
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árusítani, de a gazdaságpolitika fordulata miatt  (melyről az I. kötetben  Bulgária 
kapcsán már írtunk), 1812-től betiltott ák e gyakorlatot. 

Az  Európa-ellenesség a 18. század végén még nem feltétlenül gazdasági okok-
ból jelentkezett  – az 1763-as izmiri felkelésben egyetlen keresztény ház sem ma-
radt épen –, hanem sokszor a felsőbbrendűség tudatában élő muszlimok vallásos 
idegenellenessége volt. Bár az is igaz, hogy az állandó pénzhiány miatt  kifejlődött  
barterkereskedelmet vagy a hitelbe történő árucserét a Brit Kelet-indiai Társaság 
például elutasított a –  Bászrában készpénzben adták árucikkeiket, ami kiváltott a a 
helyiek ellenszenvét. 

A harc a muszlim, a keresztény és az európai kereskedelmi ügynökök között  
igen éles volt.  Alexandriában az európai kereskedőházak száma megtriplázódott  
1822–1840 között , 14-ről 44-re nőtt .  İzmirben 20 ezer font kezdőtőke volt szüksé-
ges ahhoz, hogy valaki önállóan rentábilis kereskedelmi tevékenységbe kezdjen, 
ami nem kedvezett  a helyi keresztényeknek sem. 1840-re a 19 nagyvárosban 80 
brit és 70 francia kereskedőház volt. Mindezek ellenére a berat miatt  a helyi ke-
resztények számos előnnyel rendelkeztek.507  Aleppóban 1793-ban 1500 nem musz-
lim „tolmács” tevékenykedett  (valójában a keresztény kereskedelmi ügynökök ál-
cázták így magukat),  Damaszkuszban az öt, 1842-ben alapított  brit kereskedőház 
egyike sem élte meg 1850-et.  Szíria fő kikötőiben pedig csak négy brit kereske-
dőház képviseltett e magát az 1830-as években, 110 helyivel szemben (30 keresz-
tény, 70 musz lim, 10 zsidó).508 Gyakori helyi stratégia volt ugyanis a hamis csőd 
bejelentése, a helyi kereskedő így tudta elkerülni fi zetési kötelezett ségét. Kuran 
és  Artunç  korábban ismertetett  véleményével szemben Owen szerint éppen  azért 
volt szükség a francia jogrend bevezetésére, hogy a külföldi kereskedők is lehető-
séget kapjanak a helyiek mellett  (a helyi kereszténynek nagyjából mindegy volt, 
melyik jogrend szerint tevékenykedik, ezért elsősorban a muszlimok szorultak 
ki). Így a  Levantéban az egyiptomi uralom alatt  megalakult helyi kereskedőtaná-
csok európai dominanciájú ügynökségekként születt ek újjá az 1850–1855 között i 
időszakban. Szintén hátrányosan érintett e az európai kereskedőket a birodalmi 
monopóliumok rendszere, hiszen termékeiket eladva gyakran üres hajóval voltak 
kénytelenek visszatérni, ami rontott a a hatékonyságot (1836-ban az İskenderunba 
befutó 14 európai hajó közül csak hat távozott  áruval). Összefoglalva: az európai 
kereskedő számára több okból is létszükséglet lett  volna a helyi termelőkkel való 
közvetlen kapcsolatfelvétel, tehát az 1838-as balta-limáni kereskedelmi egyez-
mény nekik ezért volt fontos. Ugyanakkor az egyezmény a birodalom számára is 
hasznos volt bizonyos mértékben. A kereskedelmi irányok intenzitásának meg-
változása ugyanis gyökeres változásokat eredményezett : míg  Damaszkusz eseté-
ben 1825-ben a  Bagdad irányából szárazföldön szállított  áru értéke kétszer annyi 
volt, mint a tengeren érkező, 1833-ra már csak 30%-os különbséget mérhett ek. Az 
immár nyugati irányban is erősödő kereskedelmi defi cit (I. 40. ábra) azt jelentet-
te, hogy megindult az ezüst- és aranypénzek kiáramlása a birodalomból. Ezért is 
tűnt jó gondolatnak 1838-ban az állami monopóliumok feladása oszmán részről, 

507    Bejrútban például csak egy keresztény kereskedőcsalád maradt, mely nem szerzett  beratot, míg 
muszlim beratliról egyről sem tudunk.

508     Owen, R.: The Middle East i. m. 88–91.
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mert így a brit hajók nem üresen tértek vissza, miután kirakodtak és áruikat elad-
ták, az oszmánok pedig pénzhez jutott ak509 (bár a szabadkereskedelem miatt  ez 
értelemszerűen csak átt ételesen hozott  hasznot a megrendült államkincstárnak). 
Ebből a folyamatból a muszlimok is hasznot húztak, ha nem is olyan mértékben, 
mint a keresztények, zsidók: míg 1815-ben csak 412 oszmanli–muszlim kereskedő 
élt nagyvárosokban, 1835-ben már 1300.

509   Az oszmán állami export támogatása persze ugyanúgy bevételt hozott  volna, de hajóik nem gyak-
ran (és nem is túl szívesen) látott  vendégek voltak az európai kikötőkben (a görögökön keresztül 
intézték az állami kereskedelem egy részét), csakhogy a görög hajók kis űrmérete nem tett e lehe-
tővé a gazdaságos interregionális – csak az intraregionális – kereskedelmet.

I. 40. ábra.

A nemzetközi rivalizálás hatása az oszmán export- és importirányok változására,

 1830–1910

 Alul zárójelben az éves export és import értéke millió fontban. 

Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 31.
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II. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI 

VÁLTOZÁSOK AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN 

(1774–1915)

A  Török Birodalomban a társadalmi és gazdasági modernizáció szükséglete, 
a nagyhatalmakkal szembeni versenyképesség növelése, a kiszolgáltatott ság 
csökkentése iránti igény ugyanúgy jelentkezett , mint a  Balkánon, és a reformok 
 hiánya, illetve megkésett sége még kézzelfoghatóbb következményekkel járt, 
mint  Bulgáriában. 

Alapvető problémát okozott  az előző fejezetben elemzett  romló külkereske-
delmi mérleg, mely a Nyugat Kelet felett i gazdasági szupremáciájának kezdete-
ként is értelmezhető. Emellé problémaként sorakozott  fel, hogy a török iparosítás 
első hulláma nemcsak hogy elszigetelt gócokban jelentkezett , de a tőkehiány fo-
lyományaként ráadásul nélkülözte a török gépeket, illetve a munkaerőt, és saját 
kézműiparának jelentett  vetélytársat. 

A romló külkereskedelmi mérleg és az államháztartási hiány javítását, s a vele 
karöltve járó tőke- és profi tkiáramlás csökkentését, továbbá az iparosítást és a mo-
dern bürokrácia kiépítését az állam a zömmel mezőgazdaságból származó export, 
illetve a mezőgazdasági adóbevételek növekedéséből kívánta megoldani, mindezt 
egyszerre, ami önmagában is ellentmondásokat hordozott . Ráadásul hajtóerejét 
csak az ideiglenesen kedvező külgazdasági folyamatok biztosított ák. 

Az adók és a mezőgazdasági export egyidejű növelése a javuló termésered-
mények és kedvező külső körülmények ellenére a modernizációs törekvések mel-
lett  sem biztosított  elegendő alapot a fenti problémák kiküszöböléséhez, hiszen 
a kereskedelem sajátosságai (a nyugati hatalmak élelmiszer-szükséglete és fölös 
iparcikktermékei, a magas exportvámok) dezindusztrializációs folyamatokat 
 indított ak be, melynek során a birodalom az európai munkamegosztás rendjében 
agrárexportőrré és iparcikkimportőrré vált, tökéletesen illeszkedve a nyugati 
 hatalmak igényeihez. 
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ÁTALAKULÁSA (1783–1839)

II. 1. 1. Prológus –  Egyiptom és a gyapot. 
A térség integrációja a világgazdaság rendszerébe és annak 

társadalmi-gazdasági hatásai (1780–1882)

Folytatva a birodalmi periféria helyzetének előző fejezetben félbehagyott  elem-
zését (mely a belső folyamatok által generált változásokra fókuszált), a követke-
zőkben  Egyiptom példáján azt vizsgáljuk, hogy a külső hatások milyen változáso-
kat okoztak a térségben. E térség világgazdasági rendszerbe perifériaként való 
integrációja hasonló folyamatokat gerjesztett ,1 mint a  Török Birodalom esetében, 
de egyfelől kisebb (bár hasonló stratégiai jelentőségű) piacon, másrészt némi-
leg (egy konjunkturális ciklussal) korábbi  kezdett el.2 A strukturális reformok, 
a kapitalizmus kiépülésének kezdetei itt  így nem az 1840-es évekkel, hanem a 
napóleoni háborúk után kezdődtek, így a tapasztalatok például szolgálhatt ak 
(volna) az oszmanli elitnek is.3 A modernizációs igény itt  is kényszerpályát 
eredményezett  a kapitalizmus gazdasági rendszerébe való illeszkedés során, 
messzemenő társadalmi következményekkel járva, akárcsak   Bulgária esetében. 
A fejlődés kibontakozását a nyugati nyomás akadályozta, emiatt   Mohamed Ali 
tevékenységének megítélése kétszeresen is ellentmondásos. Egyrészt a történet-
írók egy része nyugati érdekek és érvrendszer alapján elemzi tevékenységét, s a 
társadalmi elnyomást, illetve a  Török Birodalomnak okozott  károkat, valamint 
a nagyhatalmi érdekellentétek kiélezését róják fel neki, mellőzve a gazdaságfej-
lesztésben elért eredményeit, melyet éppen a nyugatiak kíséreltek meg – tuda-
tosan – megsemmisíteni. Másrészt tisztán modernizációs szempontból (mellőz-
ve a külpolitikai meghatározott ságot) reformjai értékelése sem egyöntetű. Peter 
 Gran szerint például  Egyiptom 18. századi fellendülését a  Dél- Franciaországgal 
folytatott  gabonakereskedelmének köszönheti.4  Mohamed Ali feltűnését kapita-
lizmusellenes retrográd tendenciának tekinti a piaci viszonyok szempontjából, 
hiszen a szabadon fejlődő egyiptomi kereskedőréteg szerepét az államkapitalizmus vet-
te át, mely szerinte a periferizálódással egyenértékű volt. Ugyanígy  Napóleon 1798-as 
hadjárata sem a modernizáció kezdete, hanem a fejlődés megszakítása volt. Ezen állás-
pont viszont implicite azt is jelenti, hogy  Egyiptom „visszakényszerítése” a sza-

1   Hangsúlyozandó, hogy a perifériából perifériává válás (egy másik gazdasági rendszerben) nem 
szükségszerűen jelent változatlanságot. 

2    Egyiptom társadalmi-gazdasági szempontból viszonylag ritkán vizsgált térség, mely az érdeklődés 
homlokterébe inkább geopolitikai-közlekedésföldrajzi helyzete ( Napóleon,  Szuez) miatt  kerül (fek-
vése miatt  a nagyhatalmak ugyanúgy érdekeltek voltak  Egyiptom sorsának alakulásában, mint a 
 Dardanellák és az Oszmán Birodalom esetében).

3    Mohamed Ali leszámolása a mameluk hadsereggel 1812-ben példaként szolgált a janicsárok elleni 
fellépésre (1826). Az oszmán centrum a decentralizáció csúcspontját élte meg (1808, sened-i ittifak), 
miközben  Egyiptom hamarabb a centralizáció útjára lépett ,

4   Az I. kötet I. fejezetében kifejtett  balkáni minta tehát korábban is érvényes volt.
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badversenyes kapitalizmus útjára – az 1838-as szabadkereskedelmi egyezmény 
hatására – nem csak a Nyugat szempontjából értékelhető pozitívan. Ennek pozi-
tív hatásait azonban sokan megkérdőjelezik, mert a pillanatnyi gazdasági igények-
nek való megfelelés, a követő modell alkalmazása, a rövid távú haszon figyelembevétele, 
a gazdasági kényszernek való megfelelés tudatos társadalompolitika nélkül a mozgástér 
(itt is) kényszerpályává változott.

 Egyiptom esete azért is tanulságos, mert ellentétben a Balkánnal vagy az Osz-
mán Birodalommal, úgy esett hitelcsapdába, hogy a hitelek zömét infrastrukturális és 
mezőgazdasági fejlesztésekre fordította, nem pedig a hadseregre5 és nem termelő beru-
házásokra. Noha az infrastrukturális beruházások haszna megkérdőjelezhető az 
országra nézve ( Szuez), miként a vasúté is a birodalom további területein,  Egyip-
tom alapvetően jobban gazdálkodott  a javaival, noha a lakosság teljesítőképessége 
nem volt jobb vagy rosszabb a birodaloménál.  Egyiptom hat hónappal hamarabb 
jelentett e be fi zetésképtelenségét, mint az Oszmán Birodalom, ugyanúgy nemzet-
közi államadósság-kezelő szerv vett e át a pénzügyek felügyeletét, de nem tudta 
elkerülni a fegyveres beavatkozást,6 viszont az 1880-as évektől pozitív külkeres-
kedelmi mérlege révén képes volt javítani eladósodott ságán, tehát sikeresen alkal-
mazkodott  a megváltozott  körülményekhez.7

A 18. századra a korábban virágzó egyiptomi gazdaság, mely az élelmi-
szer-termelésből és a tranzitkereskedelem hasznából élt (az import 25%-a és az 
export 40%-a), lehanyatlott . A kereskedelem a terület adóbevételeihez 50%-kal já-
rult hozzá, a másik felét a mezőgazdasági adók tett ék ki.8 Ezek miatt  bármilyen 
kereskedelmi változás, vagy járvány és áradás jelentősen befolyásolta a gazdaság 
teljesítőképességét és a központi költségvetés stabilitását ( Kairóban 1660-ban is 
120 ezer ember élt közvetett en kereskedelemből, kézműiparból és szolgáltatások-
ból). Az európaiak sikeres törekvései az arábiai és indiai kávé közvetlen európai 
piacra jutt atását illetően – 1830-ban  Áden elvesztése, valamint a 18. század során 
a  karib-tengeri kávéültetvények létesítése – súlyosan károsított ák  Egyiptom mint 
oszmán (és mint világpiaci!) periféria gazdaságát. Raymond kairói kutatásai alap-
ján a 18. század elején ugyanis  Egyiptom még sikeresen állt át a fűszerekről a je-
meni kávé exportjára9 (kijátszva a nagy földrajzi felfedezések következményeként 
előálló közvetlen európai hozzáférést a fűszerekhez), s 1697-ben 4000–5000 tonna 
kávét importált  Jemenből tranzitkereskedelem céljával, de a fokozódó versenyt 
ezt követően már nem bírta.  Nyugat-Indiából  Marseille-be közvetlenül,  Egyiptom 
kikerülésével először 1730-ban jutott  el a kávé, 1786–1789-ben pedig már a  Levan-
téba irányuló francia export 20%-át a kávé tett e ki, ez ráadásul 25%-kal olcsóbb 
volt, mint a jemeni kávé. Ez  Kairó számára – ahol a kereskedelmi forgalom 90%-át 

5    Egyiptomban a hadsereg költségvetése nem érte el a büdzsé 15%-át 1841 után.
6   Mivel ez utóbbi 1882-ben történt, az Oszmán Birodalom pedig 1881-ben megkötött e a maga megálla-

podását, a feltételek elfogadásában közvetlenül nem játszhatott  szerepet a fegyveres beavatkozástól 
való félelem, de a khedive letétele igen.

7   Pedig a fajlagos eladósodott ság  Egyiptomban jóval nagyobb volt: a 7 millió egyiptomira 70 millió 
font, a 20–22 millió oszmán alatt valóra 120 millió font adósság jutott  1870 körül.

8    Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt, 1798–1882. In: The Ott oman Empire and the World 
Economy i. m. 207.

9   Ezt a kereskedelmet a 18. századi frakcióharcok csak kevéssé befolyásolták.



197

II. 1. AZ OSZMÁN BIRODALOM GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTALAKULÁSA (1783–1839)

a kávé és a textil adta – katasztrófa volt (I. 53. táblázat). Az oszmán elit számára 
ugyan mindegy volt, honnan jön a kávé, viszont nem volt mindegy, hogy van-e, 
illetve miből van vásárlóereje, így a verseny növekedésével, és ennek hatására a je-
meni kávéexport volumencsökkenésével az egységre jutó adó mértékét a központi 
kormányzat  Egyiptomban növelni kezdte, hogy a központi bevételek (melyeket a 
kereskedelmi forgalom jelentősen befolyásolt) hanyatlását enyhítse. Ez persze a 
haszon csökkenését eredményezte, a költségnövekedést viszont a helyi egyipto-
mi tranzitkereskedők kívánták áremeléssel ellensúlyozni, ami azonban a jemeni 
kávé versenyképességét rontott a újfent az indiai–európai kávéexportt al szemben. 
A kereskedők egyébiránt egy versenyképességet növelő árcsökkentés (árverseny) 
esetén hosszú távon ugyanígy tönkrementek volna, hiszen a központi bevételek 
fenntartásához a rugalmatlan és centralizált oszmán gazdaságpolitika ragaszko-
dott . Mindkét reakció ördögi kört eredményezett . 1764-re be is tiltott ák az indiai 
kávé behozatalát – de egyrészt csak Egyiptomba, másrészt a francia és a karibi 
kávé jelenlétét a területen ez nem befolyásolta. 

Még súlyosabb probléma volt, hogy nemcsak az export értéke csökkent, ha-
nem a kereskedelmi egyenleg is negatívvá vált. Ugyanis  Egyiptomnak magának 
is negatív volt a mérlege  Afrikával és  Ázsiával szemben, ahonnan például a kávét 
beszerezte, és ezt eredetileg az európai irányú kereskedelemmel szemben fennálló 
többlete egyenlített e ki (azaz haszonnal adták tovább a kávét –   Alexandria európai 
exportja 6,6 millió livre volt, importja 5 millió 1782-ben). 1780 után ez megszűnt, 
részben a kávéexportban bekövetkezett  változások miatt , részben pedig azért, 
mert az egyiptomi ruhaanyag sem volt többé kelendő   Franciaországban, sőt, mint 
írtuk, a francia textil tört be a  Levantéra.10 1832–1833 között  a török kávéimport 

10   1788-ban 8000–9000 ezer ballot languedoci szövet, 30–40 ezer kvintál cukor, 40–50 ezer kvintál 
kávé, 3000 kvintál indigó (6 frank/font) ment a  Levante térségébe  Marseille-ből.  Fouque, C.: Histoire 
raisonnée i. m. 132.

II. 1. táblázat.

Az európai hajók részesedése az alexandriai forgalomból, 1785
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Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade i. m. 
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 Marseille-ből 934-ről 1371 kilére nőtt .11 A negatív kereskedelmi mérleg pedig az 
egyiptomi pénz kiáramlását, majd nemesfémtartalmának csökkenését, infl álódá-
sát eredményezte, amit a hanyatló szudáni aranybányászat sem tudott  már kom-
penzálni. Ez viszont már az európai importcikkek árát is megemelte, pontosabban 
a helyi vásárlóerő romlásához vezetett . Mivel az elit számára egyes európai termé-
kek, például a fegyverek beszerzése nélkülözhetetlen volt, így kénytelenek voltak 
szembesülni ők is a bevételek növelésének szükségességével, s mivel ezt a korábbi 
adóemelési technikák a hanyatló kereskedelem miatt  már nem tudták biztosítani, 
szemléletváltásra kényszerült az elit is.12 Világos, hogy maguknak a kereskedők-

11   A francia irányú 1845-ben is 1178 kile volt.  Juliany, J.: Du commerce de Marseille avec le Levant i. m.
12    Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt i. m. 208.

II. 1. ábra. 

 Khiosz tengeri kereskedelme irányok szerint, 1756–1772

Az  Égei-tenger mint beltenger, illetve az  Isztambul– Egyiptom között i kapcsolatok erőssége egyértelmű ( Mohamed 

Ali idején ez is megváltozik).

 Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade i. m. 196.



199

II. 1. AZ OSZMÁN BIRODALOM GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTALAKULÁSA (1783–1839)

nek is termékszerkezet-váltásra volt szükségük a túlélés érdekében. Erre kínált 
lehetőséget a gyapot, ugyanúgy, mint korábban a fűszert felváltó kávé (és való-
színűleg akkor is „kapitalista”, racionális alapú döntést hoztak).

Igaz, érvelhetünk azzal, hogy az egyiptomi–európai kereskedelem volumene 
elenyésző volt, tehát defi citessé válása sem jelenthetett  problémát. Európába csak 
az egyiptomi export hetede ment, s még az  Isztambul városával folytatott  (bel)ke-
reskedelem volumene (14%) is meghaladta azt.13 Hasonlóképpen 1783-ban a ten-
geri kereskedelem értéke  Alexandriában elérte a 61 millió livre értéket, a szaloniki 
négy-ötszörösét, de ennek csak 25%-a, illetve az 552 hajóból 67 célozta  Európát 
(II. 1. táblázat).14 Azonban 1836–1838-ra (még  Balta-Limán előtt ) azonban a tengeri 
kereskedelem fele már Európával bonyolódott .15

A kávé mellett  az egyiptomiak jelentős mennyiségű gabonát exportáltak  Fran-
ciaországba  Isztambul ellátásán túl, noha a keresztény országoknak rizst és búzát 
exportálni hivatalosan tilos volt. Háborúk esetén  Isztambul ellátása volt a fon-
tos, ez viszont birodalmi szinten egyrészt nem javított a a kereskedelmi mérleget, 
másrészt nyomott  áron kellett  átadni a gabonát. Így aztán 1780 körül a franciák 
600 ezer ardeb gabonát (1 ardeb = 5,5 bushel) vásároltak Egyiptomból, s  Napóleon 
 Egyiptom elleni hadjáratának egyik oka az egyéni ambíció és a Direktórium terve 
mellett , hogy a riválist eltávolítsák  Franciaországból, éppen a hadihelyzet miatt  
állandósuló élelmiszerhiány megoldási kísérlete volt.16 Mivel  Anglia 1816–1846 
között  a Corn Law miatt  jelentős vámtarifával sújtott a a behozott  gabonát, és a 
franciák 1819–1850 között  szintén így tett ek, az olaszok pedig a tésztáikhoz szük-
séges gabonát a kereskedelmi kedvezményeket kapó oroszoktól vagy a balkáni 
feketekereskedőktől szerezték be, a hagyományos egyiptomi exportcikkek rövide-
sen kiestek a versenyből. Így 1840–1843 között  csupán 485 ezer ardeb, 1848–1850 
között  527 ezer ardeb volt az éves gabonaexport, miközben a  Balkánon éppen ek-
kor ugrott  ötszörösére a gabonakivitel.17 

A fent leírtak az erősödő piaci verseny és integráció miatt  a kapitalista gazdaság 
törvényszerűségeinek megfelelő válaszokat igényeltek a helyi kereskedőktől, azaz nem a 
marxi értelemben vett  ázsiai termelési mód, valamint a lokális hatalmi centrum 
érdekeinek kiszolgálása volt immár a folyamatok fő hajtóereje, noha a központi 
kormányzat adópolitikája az utóbbin alapult, s került éppen ezért összeütközésbe 
az egyiptomi kereskedők érdekeivel.

A gyakorlatban  Egyiptomnak gazdasági szerkezetváltásra volt szüksége. A búza és 
a kávé funkcióját az ipari növények, a gyapot és kisebb mértékben a cukor vett ék 

13   1776-ban  Reynal abbé szerint  Egyiptom európai irányú kereskedelme csak 13 millió frank volt, 
míg a birodalom felé 67,5 millió.  Trecourt 1783-ban hasonló értéket ad  Egyiptom tengeri kereske-
delmére: az európai irányú export 14 millió livre volt,  Dzsidda irányában 34 millió livre értékű áru 
mozgott , a birodalom többi részével 43 millió livre.  Owen, R.: The Middle East i. m. 97.

14    Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade i. m. 189–206.
15    Owen, R.: The Middle East i. m. 97.
16    Gran, P.: Late-Eighteenth Early-Nineteenth Century Egypt i. m. 39.
17    Ubicini szerint 1840-ben   Bulgária és  Rumélia gabonaexportja 296 ezer hl volt, 1848-ban már 1,6 mil-

lió hl. A krími háború időlegesen még megfordított a az egyiptomi búzaexport hanyatló tendenciá-
ját: 1856-ban már azt írták, hogy a gyapot exportjánál messze kifi zetődőbb a gabona exportja. 1855-
ben az export 1,67 millió ardeb volt, 1857-ben pedig 750 ezer ardebre esett  vissza, de az 1852–1858 
között i átlag így is 1,2 millió ardeb volt.
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át, erre volt ugyanis nagy európai kereslet és ehhez voltak kedvezők  Egyiptom 
természetföldrajzi adott ságai. A termékskála módosításának igénye azonban tár-
sadalmi változásokat is generált, mert a tervezett  szerkezetváltás a birtokstruktúra 
és a munkaintenzitás (így a termelői függési viszonyok) megváltoztatását is igé-
nyelte.

Ami az egyes mezőgazdasági kultúrák hozamát illeti, az öntözött  gabona 
ugyan nagyobb hozamot mutatott  (II. 2. táblázat), de nagyobb is volt tőkeigénye, 
mint a hagyományos száraz művelés esetén. A téli növények közül a fehérjepótló 
hüvelyesek jelentett ék a legjobb befektetést (ötszörös hozam, a búza négyszeres, 
az öntözött  búza 1,8-szeres hozamával szemben és még olcsó is volt a termelése). 
A potenciális exportnövények közül a gyapotnak volt a legkisebb a termelési költ-
sége,18 igaz, a rövid szálú változat kihozatalának értéke egységnyi területen hiába 
volt a búzáénak két és félszerese, ha a kihozatali hatékonysága csak 1,4-es mutató-
val rendelkezett , miközben két és félszer annyi értékű munkabefektetést igényelt, 
mint a búza. A cukor, a rizs, az indigó még magasabb termelési költségekkel volt 
jellemezhető. Ráadásul  Egyiptom adott ságai lehetővé tett ék, hogy a földek nagy 
része kétszer hozzon termést: egyszer a helyi lakosság igényeit elégített e ki (téli 
búza), a következő vetés az exportszükségletet (nyári gyapot). 

Ez viszont azt is jelentett e, hogy az új exportnövények elterjesztéséhez a pa-
rasztság felett i kontroll erősítésére volt szükség. Ez pedig a lokális vagy pedig a 

18   Az aleppói gyapot analógiájára a hozam jelentősebb volt, mint a gabonanövények esetében: 1 acre 
45 font vetőmaggal 800 font termést adott  (1:18 hozam).

II. 2. táblázat. 

Az egyiptomi termények munkaigénye és kihozatala

10 feddán, 1800 körül

Termelés 
költségei 

(3,5–5 frank 
egységben)

Hozam Haszon
Haszon

 a befektetett  érték 
%-ában

téli

Gabona öntözés nélkül   53  200  147 277

Öntözött  gabona 133  241  108  81

Bab   35  162  127 363

nyári

Indigó 961 1504  543  57

Rizs 940 1202  262  28

Gyapot (rövid szálú) 374  534  160  43

Cukor 840 2010 1170 139

1 feddán = 1 acre, 1 ha = 2,5 acre, azaz 10 feddán = 4 ha; 1774-ben a megadott  egyiptomi mérték még 5 livre-t ért, 1800-

ban már csak 3,3 frankot; A földek 38%-a 5–50 feddános birtoktesteken volt, az átlagos birtoknagyság 5–6 feddán 

körüli.

 Girard, M. P. S.: Memoire sur l’agriculture, l’industrie et le commerce de l’Égypte. Description de l’Égypte, état 

moderne. I. Paris, 1822. htt p://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k621, 187. Owen, R.: The Middle East i. m. 31.
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központi (ezen értsd  Kairót, nem  Isztambult, a  Kairó– Isztambul ellentét ugyanis a 
konfl iktushelyzetek következő, harmadik szintjét jelentett e) elit hatalmának növe-
kedését igényelte – az erőforrásokért való verseny pedig a kett ő összetűzéséhez és 
a helyi elit lecseréléséhez vezetett .

A struktúraváltás előtt  a föld 10%-a a 18. században adóbérlővé (mültezim, muka-
tadji) váló mamelukok kezén volt közvetlenül, amit bérmunkával vagy robott al mű-
veltett ek. A földet a kajmakám (gyakran maga is mameluk rétegből való) ellenőrizte, 
a pénzügyeket a sarraf, kincstárnok (gyakran kopt, s ez megmagyarázza a felekezeti 
ellentétek egy részét) felügyelte, akik maguk adómentesek voltak és munkájukért 
fi zetést kaptak. A paraszt és a mültezim kapcsolata meglehetősen távoli volt. A ter-
melésért a közösség volt felelős, a munkát a sejk osztott a ki fellahokra bontva. 

Ekkor nagyjából 250–500 ezer feddánt vetett ek be nyári terményekkel a  Nílus- 
deltában.  Egyiptomban a földadó kulcsa ugyan nem volt nagyobb 10%-nál, de 
emellett  fi zetni kellett  a djaizt és a barranit (ez a mültezim jussává vált), a kushu-
fiyyát, mely viszont a tartományi kormányzó és ágensei (keháják, sejkek – őket a 
közösség élelmezte, látt a el) járandósága volt. (A maradékra sokszor a kereskedő 
áron alul tett e rá a kezét, a parasztok pénztartozásai következtében.)

Ez a rendszer jelentősen megváltozott  a 19. században a fent vázolt gazdasági 
problémák miatt . A parasztság közvetlen kapcsolatba került a hatalom képviselői-
vel, s a termékszerkezet mellett  a birtokviszonyok is átalakultak. Hosszú távon a 
növekvő kormányzati igények miatt  a paraszti terhek is emelkedtek, és a földesúr 
beleszólt a termelt termény összetételébe, amire korábban nem volt példa.19 Ez a 
fellahok menekülését eredményezte, ami viszont a közösség (az ott  maradók) egy 
főre eső terheit növelte.

A termelőtől kisajátított  mezőgazdasági értéket 400–500 millió parára, azaz 
15 millió piaszterre, 15–30 millió frankra tett ék a mamelukok idején (ennek csak 
egy része volt legális adó).20 Így egy agráriumból élő családra körülbelül 30 frank 
elvétel jutott  (például  Ruméliában az 1850–1860-as években sem volt lényegesen 
több a földadó frankban kifejezett  egy háztartásra jutó értéke), ami  Mohamed Ali 
sikeres centralizációs fellépése után megkétszereződött  – viszont az adóbérlésből 
származó illegális elvételek és a fent említett , a közbeiktatott  hierarchiaszinteken 
elfolyó adók megszűntek.21

19    Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt i. m. 209–212.
20   1822-ben az újra központosított  országrész bevételei 45 millió frank körül voltak, ez egy főre 10, egy 

családra 60–65 frank: a bolgár érték csak 1865-ben érte el ezt az összeget (de az egyiptomi 1830-ra 
megduplázódott ).

21   Mindez nem jelentett  csökkenést, így a paraszti terhek változásáról  Mohamed Ali idején a termék-
szerkezet-váltás során bekövetkező bevételnövekedés számszerűsítése nélkül nem állíthatunk hatá-
rozott an semmit. A fenti 4 ha-os példából kiindulva (az átlag paraszti birtok ennek fele, 5–6 feddán 
volt, de csak évi egy vetéssel számolva) a téli gabona hozama 2 ha-on 350 frank volt (3,5 frankos egy-
ségárral számolva), ebből körülbelül 120 frank volt az elvétel (befektetett  költségek + adók + adóbérlet 
illegális elvonása), azaz maradt 230 frank. A gyapot hozama 800 frank ugyanekkora 2 ha-os birtokon, 
ebből lejön a 60 frankos adó és a munkaráfordítás 500 frankos értéke. A parasztnak marad 250 frank. 
Azaz a második vetés nélkül a pusztán gyapott ermelő paraszt bevétele alig nagyobb, mint a gabona-
termelőé, miközben nagyobb kezdőtőkét igényel, mely nélkül kiszolgáltatott  az uzsorásnak vagy egy 
nagybirtokosnak. A második vetés (gabona + gyapot) esetén ugyan megduplázza bevételét (230 + 250 
frank), de mindeközben a struktúraváltással meghétszereződő kezdőtőkeigény gyakorlatilag az éves 
bevétellel egyenlő! Azaz a helyzete a gyapott ermeléssel biztosan nem javult.
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Ugyanakkor azt már a  Napóleonnal tartó franciák is megjegyezték, hogy 
 Egyiptomban egy hektárra és egységnyi terményre vetítve sokkal kevesebb munkaerő kel-
lett, mint  Franciaországban, köszönhetően a természetes talajerő-utánpótlásnak (a 
 Nílus áradáskor lerakott  iszapjának, mely áradások ugyanakkor a lerakódó sókat 
is kimosták, meggátolván a szikesedést) és az állandó vízellátott ságnak. Akkor mi-
től is romlott  a fellahok helyzete, hiszen munkaerejüket alig használták ki? Nem-
csak az adók nőtt ek, hanem a termékszerkezet-váltással a munkamennyiség is.22 
Ahhoz, hogy a kukorica termést adjon, 1801-ben 65 munkával töltött  nap kellett  
1 feddán (1 acre, 0,4 ha) területen, a búzához 15 munkanap, a téli búzához 86, a 
babhoz 20, a hagymához 80, míg a gyapothoz viszont 500! És ez jelentett e a terhek 
növekedését elsősorban Richards és  Girard szerint is.23 Az indigó például feddá-
nonként kilenc ember munkaerejét vett e igénybe nyolc hónapon keresztül. Már 
csak ezért sem lehetett  versenyképes e termék a tengerentúlival, hiszen a parasz-
tok számára ez óriási többlett erhet jelentett , ráadásul a földek pihentetése céljából 
kétévente mindenütt  babot, búzát és herét-lucernát kellett  vetni. A gyapot ezzel 
szemben „csak” két embert igényelt feddánonként nyolc hónapon keresztül – vi-
szont a gyapotnak egyszerre volt nagy vízigénye, ugyanakkor meg is kellett  óvni 
az éves áradásoktól, mint évelő növényt, tehát eleve csak magasabb területre lehe-
tett  telepíteni, miközben meg kellett  oldani a vízemelőkerekek működését is (így 
viszont a gyapotexport a kézműipar számára is húzóerőt jelentett ). 

Éppen ezért  Egyiptom gyapotexportőrré válása jelentős társadalmi és gazda-
sági változások árán volt csak lehetséges. Ezt kényszerített e ki  Mohamed Ali. A 
mamelukok 1812-es lemészárlása árán ugyan megszabadult potenciális vetélytár-
saitól, a szerkezetátalakítást ellenző földbirtokos elitt ől, de egyben a hadseregtől 
is, amelyet újra kellett  teremteni. A pozitív kereskedelmi mérleg igénye immár 
nem kizárólag a társadalmi elit nagy fogyasztása miatt  jelentkezett , hanem maga 
az állam átstrukturálása is igényelte ezen többleteket.24 Ráadásul, mivel célja a 
birodalomtól való függetlenség volt, amely ugyanakkor  Egyiptom eddigi fő ke-
reskedelmi partnerének számított , kénytelen volt új piacokat is találni exportcik-
keinek, részben hogy ne politikai ellenfelét erősítse, részben pedig hogy hosszú 
távon a megromló viszonyok miatt  ne jelentkezzen veszteség.25 Így az egyiptomi 
árucikkek zömét  Európában kívánta értékesíteni, ami 1823-ra azt eredményezte, 
hogy  Egyiptom kereskedelmének 75%-át Európával bonyolított a, mely politikai és 
gazdasági értelemben is kiszolgáltatott á tett e az egyoldalúvá váló exportszerkezet 
miatt . Azon egyiptomi diplomáciai aktusok ugyanis, melyek az európai hatalmak 
nemtetszésével találkoztak, automatikusan kiváltott ák az egyiptomi export szű-

22   Amennyiben relatív túlnépesedés esetén a termést nem tudta növelni a fellah művelésbe vonható 
föld híján, hiába volt rengeteg szabad ideje, csökkent a haszna, mely szintén szökésre ösztönzött .

23    Girard, M. P. S.: Memoire sur l’agriculture, l’industrie et le commerce de l’Égypte. Description de 
l’Égypte, état moderne. I. i. m., valamint  Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt i. m. 214.

24    Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt i. m. 215.
25   Ugyanezt például a bolgárok a függetlenség kivívása előtt  csak részben tett ék meg, mely megma-

gyarázza a bolgár textilipar hanyatlását 1878 után, illetve azt a tényt, hogy a bolgár kereskedelem 
40%-a még 1910-ben is az Oszmán Birodalommal bonyolódott , melyet viszont épp megtámadni ké-
szült (még gabonát is szállított ak  Isztambulnak, noha a gabonaexport átirányítása már részben 1840-
ben bekövetkezett ). Piacreorientáció nélkül a gazdasági veszteség ezek után megjósolható volt.
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külését is, így forráshiányt idézhett ek elő, mely a hatalmak diplomáciai tiltakozása 
mellett  közvetett en is gátolta az Oszmán Birodalom elleni további fellépést. 

 Mohamed Ali nem volt következetesen kapitalista (liberális) gondolkodá-
sú: eredeti tőkefelhalmozást megvalósító rendszere olyan államkapitalizmust tes-
tesített  meg, mely a centralizált állam eszményképe. Hatalomra kerülése után 
1812–1814-ben eltörölte az iltizámot és közvetlenül gyűjtött e be az adót állami 
hivatalnokokon keresztül (ihtikarrendszer). Kopt hivatalnokai többgenerációs 
bürokrata családokból származtak, s vallásuk miatt  is lojálisak voltak iránta, 
hiszen védelmet keresztény adószedőként csak az uralkodótól remélhett ek. A 
változtatás gazdasági hátt ere az volt, hogy a központi költségvetés bevétele már 
1798 táján ¾ részben a földadóból származott , a kereskedelmi bevételek jelen-
tősége lecsökkent. Ez viszont csak 4 millió frankot tett  ki, s általános vélekedés 
szerint csak a parasztoktól elvett  termény értékének negyedét képezte – a többi 
az adóbérlők kezére került.26 

Az adórendszer megváltoztatásával a központ megerősített e az állam egyre 
halványuló jogát a miri földek felett , s megakadályozta magántulajdonba való át-
menetelüket. Ali fenntartott a az áron aluli gabonafelvásárlás monopóliumát, mi-
ként monopolizálta az exportot és importot is (ez Miloš  Obrenović későbbi kísér-
leteire emlékeztet). Az olcsón felvásárolt termékeket drágán exportálta (II. 3. táblá-
zat; ez az 1930-as évek szovjet gyakorlatát is felidézi), így a kereskedelmi bevételek 
akár a költségvetés harmadát is elérték. A napóleoni háborúk idején Angliának 
exportálta a gabonafelesleg zömét. 1812-ben egész  Felső-Egyiptom gabonatöbb-
letét kisajátított a és exportálta, de a hagyományos termények mellett  felfi gyelt a 
gyapot iránti kereslet növekedésére, különösen a Tambora vulkán kitörése (1815) 
utáni protekcionista európai gabonapolitika miatt . 

Általában a központi bürokratikus apparátusok rosszul teljesítenek prekapi-
talista társadalmakban, eme intézmények kiépítése csak akkor sikeres, ha előtt e a 
gazdasági reformok átalakítják a társadalomszerkezetet.  Mohamed Ali ezért végül 
felszámolta a rendszert és a létező formákhoz fordult, megosztva hatalma egy ré-
szét: a helyi sejkek segítsége az adószedés és igazgatás terén az ő kiemelkedésüket 
és a hagyományos paraszti közösség bomlását eredményezte, mely hosszú idő óta 
először érintkezett  közvetlenül az államhatalom képviselőivel. De elgondolásait 
nemcsak erőszakkal érvényesített e, hanem gazdasági ösztönzőket is használt: a 
hosszú szálú gyapot bevezetésekor  Drovett i francia konzul visszaemlékezése sze-
rint – motiválandó a termelőket a gyapott al járó többletmunka elvégzésére – 175 
piasztert (1,75 font sterling) ígért 1 kantar27 gyapotért; a hosszú távú haszonért 
ideiglenesen a kiadások növelését is elfogadta.

1830-ra már 600 ezer feddán területen vetett ek gyapotot az 1798-as 250 ezer 
feddánhoz képest az összesen 2 millió feddán művelt területen (30%).28  Egyiptom 
az Oszmán Birodalom gyapott ermelésének 40%-át, exportjának felét adta (II. 2. 
ábra). A  Nílus mentén termett  gyapot 80%-a került exportra, ami rámutat a he-
lyi textilipar fejletlenségére is.  Alexandria a szomszédos térségek gyapott ermelői 

26    Owen, R.: The Middle East i. m. 64–66.
27   Uo. 68–70. Körülbelül 45-50 kg, a 19. század elején 128, majd a század második felében 99 font.
28    Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt i. m. 216.
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számára is kiviteli lehetőséget biztosított : a kikötő gyapotexportja nagyobb volt, 
mint maga az egyiptomi gyapott ermelés.29 Az 1820-as években a gyapotexport 
akár 600–700 ezer angol font bevételt is eredményezhetett , ami a földadó értéké-
nek kétharmadát–háromnegyedét is elérte.30 Mivel a gyapotkereskedelem állami 
monopólium volt, így e pénz az egyre több lábon álló központi kincstárba folyt be. 

29    Jooris, J.: Turquie i. m. 3–7.  Egyiptom gyapott ermelése 80 ezer bála, 9 millió oka volt: az export  Ale-
xandria kikötőjéből 1857-ben mégis 32 millió kg, azaz 20 millió oka volt, ami 110 millió piasztert tett  
ki (22 millió frankot ért, okánként 5-6 piasztert).

30    Owen, R.: The Middle East i. m. 67–68.

II. 3. táblázat.

Egyiptomi termények helyi és exportára francia frankban  Mohamed Ali idején, 1833

Termék
Termelőknek 

fi zetett  ár
Városi ár Exportár

Exportár 

a felvásárlásihoz 

képest (%)

Búza (hl) 3,33 6,40 7,6 228

Kukorica (hl) 1,80 3,33 6,6 366

Bab (hl) 2,00 3,60 5 250

Gyapot (kvintál) 120 250 200

Issawi, Ch.: An Economic History i. m. 20. alapján.

II. 2. ábra.

Az Oszmán Birodalomban termelt gyapot mennyiségének megoszlása, 

1857 táján (oka)

 Jooris, J.: Turquie i. m. 3–7. alapján.
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E jövedelem segítségével Ali megkísérelte országa iparosítását. Ennek ára azon-
ban nagy volt, amit a termelőerők ambivalens helyzete mutat.

A parasztság terheinek súlyosbodását nemcsak a megnövekedett  munkaidő 
jelentett e (a gyapot egységára a gyapotkonjunktúra idején a búza árának duplá-
ja volt, de a vele végzett  munka is kétszer annyi). Korábban ugyanis téli gabo-
nát vetett ek, így nyáron alig kellett  vele foglalkozni. A gyapotot viszont tavasz-
tól őszig gondozták, így a szabadidő megszűnt: vízigényes növény lévén a fenn-
maradó időben a parasztok állami robotmunka keretei között  a mezőgazdasági 
infrastruktúrát javított ák (csatornatisztítás). 1833-ra 400 km csatornát ástak ki a 
földek művelhetőségének javítása érdekében. ( Egyiptomban Iszmail uralma alatt  
[1863–1879] további 13 500 km csatorna készült el, 12,6 millió angol font érték-
ben.)31 Az adóbevételek és azok egy főre számított  értékei is emelkedést mutatt ak 
(II. 4. táblázat), de ez nem feltétlenül jelenti a terhek növekedését. Egyrészt a pa-
rasztság (korábban akár 50%-ot is elérő) adókulcsa az iltizám kiiktatása miatt  még 
csökkent is az 1820-as években, másrészt a frankban kifejezett  bevételnövekedés 
mögött  a piaszter árfolyamának 1821 utáni javulása is állhat. Ezek miatt  nehezen 
meghatározható a termelésnövekedés mértéke. Mindazonáltal 1830-ra egy (5 fős) 
családra már 100 frank – 500 piaszter – adó jutott ,32 ennek fele (250 piaszter) volt 
földadó, ami a prosperitást mutató bolgár területekhez képest (280–380 piaszter/
család 1865–1867 között ) és a 18. század végi egyiptomi értékhez képest33 (125 
 piaszter) is magas volt. 

 Mohamed Ali ideje alatt  nemcsak az állami bevételek nőtt ek, hanem a lakos-
ság fogyasztása is (1913-ig összességében az egy főre jutó jövedelem 50%-kal nőtt ): 
1821–1844 között  a hat alapvető gabona termelésének növekedése meghaladta a 
lakosságszám gyarapodását. De az életszínvonal mégsem javult: évi 400 ezer em-
ber teljesített  állami robotmunkát és évente 100 ezer embert, a lakosság 3%-át hív-
ták be a hadseregbe, ami igen nagy arány a korban.34 A kötelező katonai szolgálat 
ellen a parasztság a jobb szem kitolásával,35 a jobb mutatóujj csonkolásával vagy 
a metszőfogak kiverésével védekezett  (valamennyire szükség volt a puska meg-

31   Ez azonban már főleg hitelből. A birodalom többi területén elenyésző volt ehhez képest az öntö-
zéses földművelés meghonosítására fordított  összeg, pedig a száraz művelés hozamánál 3–5-ször 
nagyobb hozamokat biztosított .  Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North 
Africa i. m. 129–130.

32   Vö. a korábbi 60 és 30 frankkal. Az egy főre jutó érték használata módszertanilag kérdéses lehet, 
ha a birtokeloszlás jelentősen eltér az átlagostól, márpedig a nagybirtok elterjedtsége miatt  erre 
volt esély. De a nagybirtokosok a gyakorlatban képesek voltak alacsony adókategóriába soroltatni 
földjeiket (lásd később). A fenti terhek tehát jól reprezentálják a kisparasztság helyzetét. Ezt az egy 
főre vetített  érték helyett  használt 1 feddánra vetített  értékek is megerősítik (II. 5. táblázat). Egy 5 
feddános paraszti birtok földadója 2 fontról 5 fontra nőtt .

33    Raymond adataiból,  Owen, R.: The Middle East i. m. 22–24. alapján számolva.
34    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 101–105.
35   Ez idővel ritkábbá vált, nemcsak azért, mert ez volt a legfájdalmasabb-leghátrányosabb az áldo-

zatra nézve, hanem mert  Mohamed Ali egyszer dühében besoroztatott  egy ezrednyi félszeműt. 
Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az  Egyiptomban gyakori bilharziafertőzés (vizes területeken 
sűrűn előfordult) szintén vakságot okozott : ez Owen szerint olyan sok embert érintett , hogy  Kairó-
ban a felnőtt  férfi lakosság harmada félvak, tizede teljesen vak volt. A lakosság általános egészségi 
állapotára utal, hogy 1920 körül a halálozási ráta még mindig 28 ezrelék körül volt  Egyiptomban 
( Angliában 12 ezrelék), a születéskor várható átlagos élett artam 31 év.
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töltéséhez, célzáshoz vagy a fegyver elsütéséhez). A 96 faluból álló Girgai körzet-
ben az 1830-as évekre összesen hét újoncot tudtak csak befogni.36  Akkói Abdallah 
 Szíriában 2000 menekülőt fogadott  be,  Alexandriába a városi nincstelenek közé 
6–7 ezer ember menekült a földekről. 1831-re a művelés alá vont területek 25%-a 
ugaron maradt a munkaerőhiány miatt . 1833-ban, majd 1834-ben Ahmed ibn Idris 
vezetésével tört ki felkelés az új gazdaságszerkezet eredményezte terhek ellen, s 
követelték a visszatérést a hagyományos, „iszlámmal nem ellentétes” gazdasági 
formákhoz. A fellahcsapatok nagy része átállt, így  Mohamed Ali beduinokkal és 
török zsoldosokkal verett e le a felkelést, mely azonban 1838-ban  Felső-Egyiptom-
ban újra kitört.37 

A mezőgazdasági export haszna lehetővé tett e az iparosítás beindítását.  Mo-
hamed Ali iparfejlesztő tevékenysége azonban ambivalens eredményt hozott . Az 
1830-as években már 30 gyár és 1381 „Fonó Jenny” működött  egyenként 180–220 
orsóval, 1124 lyukkártyás gép és 1750 szövőszék volt az üzemekben, melyek közül 
háromban gőzgépek üzemeltek. (Vidéken viszont még mindig 30 ezer szövőszék 
volt.) Ugyanakkor a hozzáértés hiánya miatt  a nyersanyag felét elpazarolták, egy 
angol utazó,  St. John szerint pedig az előállított  késztermék kevesebbet ért, mint a 
nyersanyag, melyből készült. Ráadásul olcsóbban is adták a termelési költségnél, 
hogy megszabaduljanak a készletektől. A termelt fonal mennyisége elegendő volt 
az országnak, de a szövőipar nem tudta ellátni a hazai piacot (a gyapot ötödét 
dolgozta fel, a többi exportra került). 

A textilipar mellett  a hadiipar fejlesztésére fordított  nagyobb gondot  Moha-
med Ali: az 1815-ben létesített  fegyvergyár 400 embert foglalkoztatott , az ágyúk 
mellett  havi 1600 puska előállítására volt kapacitása. Míg az Oszmán Birodalom 
iparosításának első (államkapitalista) fázisában, 1849-ben ötezer ember dolgozott  

36    Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt i. m. 219.
37   Uo. 219–220.

II. 4. táblázat.

Az egyiptomi központi kincstár export- és adóbevételei, 1820–1850
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1821–1825 124 1821 26,5 48** 55 7/45 12/72

1825–1829 186 1830 36,0 78 46 9/55 20/120

1830–1834 180 1834 35,0 78 45 9/55 20/120

1835–1839 228 19 1835 40,0 76 52 10/65 20/120

1845–1849 236 10*

* Az árfolyam romlása jelentős kiesést okozott ; ** bizonytalan árfolyam; *** Owen szerint 3,85 millió fős lakosság.

 Owen, R.: The Middle East i. m. 66–68. adatai alapján számolva.
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a gyáriparban, addig  Mohamed Ali  Egyiptoma már 1838-ra 30 ezer embert foglal-
koztatott  az állami iparban, ami a négymilliós lakossághoz képest igen jelentős (a 
bolgár arány kétszerese) – de az üzemforma elavultságára utal, hogy eközben az 
országban csak hét-nyolc gőzgép működött .38 

Egyiptomi ipari forradalomról tehát nem beszélhetünk, mert: (1) az országnak 
nem volt szene, sem vasa, ami a továbblépéshez elengedhetetlenül szükséges (im-
portkényszer); (2) kicsi volt a belső piaca, ipara azt sem volt képes minden esetben 
ellátni; (3) zömmel mezőgazdasági nyersanyagot exportált, ami egyoldalú függő-
séghez vezetett . Jellemző Latif bej, az ipari főinspektor hozzáállása, aki 1843-ban 
kijelentett e, hogy jobban szereti az állati erővel működtetett  gépeket, mint a gőzgé-
pet. Ráadásul egy 1843-as járvány szinte az összes igásállatot elvitt e, a hazai gyár-
tású gépek (miként  Bulgáriában, itt  is céhes mesterekkel másoltatt ák le a textilipari 
eszközöket) gyorsabban elromlott ak. Bár iparpolitikája kudarcát belátt a 1845-re, Ali 
nem záratt a be az üzemeket, négy kallómalom még 1856-ban is működött .39

Az egyoldalú exportszerkezet megbosszulta magát, amikor 1836 után le esett  
a gyapot világpiaci ára, amely eddig a reformok költségigényét fedezte. Ett ől kezd-
ve egy erős visszarendeződés fi gyelhető meg Ali belpolitikájában, melyet tetézett  
az erősödő külföldi beavatkozás.

Az 1836–1837-es gazdasági válság okozta bevételhiány, majd a sikertelen és 
költséges hódítási törekvések miatt  előálló fi zetésképtelenség miatt  az államkincstár 
tartozott  a hadiszállítóknak, akiket kifi zetni csak az adóbérleti rendszer újbóli beve-
zetésével tudott .40 Ráadásul így a brit decentralizációs követelményeknek is részben 
eleget lehetett  tenni (mellesleg az Oszmán Birodalomnak az adóbérleti rendszer el-
törlésére tett  kísérlete is ekkoriban bukott  meg, itt  is visszavezett ék az – évenkén-
ti – adóbérlést). Az egyiptomi adófelügyelő, a mutaahhid ugyan nem követelhetett  
többet adóként, mint amit a kormányzat megszabott  (ellentétben az oszmán terüle-
teken szokásossal), de a föld egy részét ugyanúgy saját céljaira használhatt a (uhda, 
ushya), ingyenes robotmunkával megműveltethett e, mint a mültezim, ráadásul e föld 
adómentes volt. A második föld- és javadalmi kategória, az ibadiyya a műveletlen ál-
lami földek művelésbe vonása esetén élvezett  adómentességet, ráadásul 1842-től az 
ilyen föld elidegeníthetővé vált. Mindez új társadalmi rétegek felemelkedését hozta 
(sejkek és pasák). A csiftliknagybirtok az elhagyott  falvakon alakult ki, miután ez az 
államra (illetve Mohamed Alira és rokonaira) szállt (például  Gharbiya környéke). A 
mintegy 2 millió feddán művelhető földből csiftlik és ibadiyya volt 200 ezer feddán, 
100 ezer feddán régi adóbérlőké, 150 ezer feddán pedig a sejkeké.  Alsó-Egyiptom-
ban 1820-ban 1 millió, 1844-ben pedig csak 676 ezer feddán föld volt paraszti kézen, 
ugyanekkor nagybirtokosok kezén már 1,47 millió feddán.  Felső-Egyiptomban sok-
kal jobb volt a helyzet: 1820–1844 között  a paraszti birtok nagysága nem csökkent, 
1 millió feddán volt, a földesúri pedig 110 ezer feddán. Összességében a parasztság 
2 millió, a nagybirtokosság 1,57 millió feddán földet birtokolt  Mohamed Ali ural-
mának végén  Rivlin statisztikája szerint. Míg tehát a mamelukok uralma idején a 
nagybirtokosság csak a művelhető földek 10%-át birtokolta, 1844-re ez 40% fölé 

38    Owen, R.: The Middle East i. m. 70–74.
39   Uo.
40   Uo.
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emelkedett .41 Ráadásul a nagybirtokosok eleve a jobb földeket szerezték meg (így 
például  Ibrahim,  Mohamed Ali fi a birtokairól származott  a teljes termés 3/8-a)!42 Ez 
azt is jelentett e, hogy e nagybirtokosok érdekeltt é váltak a kereskedelemben, tehát 
az állami kereskedelmi monopólium számukra kedvezőtlen volt. Noha  Mohamed 
Ali számos kívánatos célt akart megvalósítani az adóbérlés visszavezetésével (pár-
huzamosan a kereskedelmi monopólium fenntartásával, mely lehetővé tett e, hogy a 
rurális felesleg zömét továbbra is kisajátítsa) – a fentieken túl a helyi adminisztrációs 
költségek csökkentése, a bevételkiesés ellensúlyozása lebegett  szeme előtt  –, valójá-
ban decentralizálta országát. Ali úgy kívánta a központi kiadásokat redukálni és az 
adóbérlők hatalmának növekedését megakadályozni, hogy adminisztratív teendők 
ellátására helyi, egyiptomi származású tisztviselőket nevezett  ki, akik kevesebb bér-
rel is beérték (mivel személyesen Mohamed Alitól függtek, így bármikor elbocsát-
hatók voltak), viszont mivel zömmel helyi sejkek voltak, a különbséget bevasalták 
a parasztságon. Ezáltal egy új középréteg termelődött  ki, mely a század második 
felének eseményeiben már döntő szerepet játszott . Mivel az adóbérlést megtiltott ák 
nekik, a műveletlen földek bérlését viszont nem, végeredményben az államhoz a 
földek termése alapján várható adóbevételnek becslések szerint így is csak 60%-a 
jutott  el. 43

Mivel az adóbérlés és az exportmonopólium fenntartása egymással ellentétes 
érdekeket szült, 1844-ben lázadások törtek ki a nagyurak részvételével. (Ali utóda, 
 Abbasz ugyan megkezdte a csiftlikek elkobzását, de csak azért, hogy aztán saját, 
egyiptomi hívei között  ossza szét.) Ez – és ezzel párhuzamosan a  Balta-Limán óta 
erősödő külföldi követelések – meghátrálásra késztett ék Alit, aki megszüntett e az 
állami monopóliumokat. Hamarosan brit kereskedők jelentek meg  Egyiptomban, 
kiiktatva a közvetítő kereskedelmet –  Balta-Limán hatásai immár a  Nílus-völgy-
ben is érezhetővé váltak. 1841-ben – a biztos brit támogatás tudatában44 – egy szul-
táni fermán elrendelte az egyiptomi hadsereg 80%-os csökkentését. A hadsereg 
számára termelő helyi manufaktúrák így fokozatosan elsorvadtak, a céhes forma 
maradt domináns. A nyugati textildömping ellenére néhány tradicionális egyip-
tomi termék fennmaradt (az arany- és ezüstszálas szövés a brit gépesítéssel meg-
oldhatatlan volt), az 1870-es években még mindig 28 ezer textilmunkás volt az 
országban, nagyjából háromszor annyi, mint 100 évvel korábban  Kairóban. 

*

41    Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt i. m. 221.
42   Uo. 229.
43   Uo. 222.
44   Ezzel szemben az angolok a  Török Birodalomban nem kényszerített ék ki a hadsereg létszámának 

csökkentését, sőt támogatt ák korszerűsítését. Emögött  nyilvánvalóan az angol–török megállapodás 
állt: az angolok nem akartak még több riválist sem maguk, sem az általuk fenntartani kívánt – szabad 
piaccá vált – birodalom számára. Az Oszmán Birodalom  Mohamed Ali megfékezését kapta az 1838-
as kereskedelmi kedvezmények és az 1841-es tengerszoros-egyezmény ellentételezéseként. Hogy az 
angolok számára mennyire felértékelődött  a térség, bizonyítja az angol eredetű oszmán import érté-
kének ugrásszerű változása. Az 1774-es kereskedelmi egyezményen alapuló, a 19. század első évtize-
deire jellemző orosz dominancia megszűnt: a franciák és az oroszok gazdasági-diplomáciai legyűrése 
után a britek az 1880-as évekig egyeduralkodókká váltak a térségben.  Issawi, Ch.: Egypt since 1800: A 
Study in Lopsided Development. Journal of Economic History, 21, 1961. 1–25.
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Bármennyire is megtakarítást jelentett  a hadsereg leépítése az 1841-es londo-
ni egyezmény eredményeképpen, illetve ennek hatására a veszteséges gyárak 
zömének bezárása, továbbá a vidéki adminisztráció költségeinek helyi birtoko-
sokra való ráterhelése, az ennek (és az állami monopóliumok megszűntének) 
folyományaként fellépő jövedelemkiesés eliminálta a korábbi megtakarításokat. 
 Abbasz (1849–1854) már állandó hiánnyal küszködött , egyetlen fő beruházása 
a  Kairó– Alexandria vasút kiépítése volt. További költségvetési kiesést jelentett , 
hogy  Egyiptomban nem az elsőszülött , hanem a család legidősebb férfi  tagja örö-
költe a politikai hatalmat. A szeniorátus elvének érvényesülése miatt  a khedive 
igyekezett  gyermekei jövőjét biztosítani, ami hatalmas vagyonok felhalmozásá-
hoz vezetett . Abbasz fi a,  Ilhámi 3,2 millió angol font értékű vagyonnal rendelke-
zett , miközben a kormányzat bevételei összesen 2,2 millió font sterlinget tett ek 
ki. A hiány eltüntetésére Abbasz az állami monopóliumok rendszerének fel-
élesztésével kísérletezett  életének utolsó két esztendejében, illetve 400 ezer font 
hitel felvételére kényszerült 1852-ben.  Szaid (1854–1862) idején  Egyiptom az ál-
lamcsőd szélére került. Az uralkodó nyugatos beállított ságával a nyugati keres-
kedők igyekeztek visszaélni: a Nílusi Hajózási Társaság kapcsán például, mely 
1858-ban csődbe ment, a nyugati befektetők meggyőzték, hogy veszteségei ket 
részvényeik felvásárlásával kompenzálja, mely 340 ezer font kiadást jelentett  az 
államkincstárnak (a bevétel mintegy 10%-a).45

 Egyiptomban a pénzhiány miatt  a földadó az 1852-es 1,7 millió fontról 
1872-re 4,8 millióra emelkedett , miközben a kereskedelmi és vámbevételek csak 
0,5–0,6 millió font körül stagnáltak a monopóliumok eltörlése óta. A vasútból 
származó bevételek ugyan 0,25 millióról (1864) 1 millióra nőtt ek (1875), de mivel 
hitelből épültek, a kiadási oldaluk jóval nagyobb volt. A bevételek 1852-ben 2,1 
millió fontot, 1863-ban 6 millió fontot, 1874–1875-ben 9–10 millió fontot tett ek ki. 
Ez mindenképpen dinamikus növekedést jelez, csakhogy a forrás a hitelfelvé-
tel, a már említett  földadó, illetve ennek egy speciális változata, a muqabala (az 
adók előre történő kifi zetése későbbi adóelengedés fejében) volt, mely egyedül 
1872-ben 5 millió font sterling többletbevételt jelentett .46 Enélkül az állami be-
vételek csak kétszeresükre nőtt ek, ami – fi gyelembe véve, hogy a lakosság is 
csaknem megduplázódott  1846–1882 között ,47 illetve azt, hogy elsősorban az elit 
élt a muqabala lehetőségével – nem jelentett e a fajlagos, egy főre jutó adóterhek 
jelentős növekedését. 

Az 1860-as költségvetés bevételi oldala – 50 millió frank 4 millió főre (12,5 
frank/fő) – jelentős visszaesést mutatott  az 1830-as évek fajlagos és összteljesít-
ményéhez képest (20 frank), de például a boszniainál (9 frank) még mindig jobb 
volt.  Egyiptom egy főre jutó bevételi teljesítménye csak 1870 után javult, s érte 
el   Bulgária  Midhat korabeli adóteljesítményét vagy a szintén javuló tendenciát 
mutató okkupált Boszniáét.48 Csakhogy sem  Bulgáriában, sem  Boszniában nem 
volt jelentős a hitelfelvétel. Ugyanakkor, tekintve hogy a bevétel zöme földadó 

45    Owen, R.: The Middle East i. m. 122–123.
46   Uo. 124.
47   4 millióról 7 millió főre nőtt .
48   1865-ben 9, 1886-ban 14 frank/fő volt a központi bevétel.  Asbóth J.: Bosznia és Hercegovina. Bp., 

1887. 167.  Egyiptomban 1872–1876 között  16–20 frank/főre nőtt  a költségvetési bevétel.
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volt, az egy családra 1860 körül jutó 300 piaszter (ez sem nőtt  1830-hoz képest) 
nem kevés oszmán viszonylatban (II. 5. táblázat). Ez mindenképpen szerkezeti 
problémára utal a bevétel összetételében – az 1860-as években ugyanis a földadó 
a bevételek 75%-a felett i részesedéssel bírt, miközben a  Balkánon ennek rohamos 
csökkenése volt jellemző. Ez a folyamat  Egyiptomban is megváltozott  az 1870-es 
évek második felére, ekkor a földadó részesedése a bevételek felére csökkent.49

Noha a mezőgazdaság extenzivitása  Egyiptomban objektív okoknál fogva 
korlátozott  volt (1850–1882 között  4,1 millióról 4,8 millió feddánra nőtt  a termő-
terület),50 1860–1870 között   Egyiptom is megtett e ugyanazokat a lépéseket, mint 
 Midhat és kortársai az oszmán büdzsé növelése érdekében. Az 1 feddánra eső adó 
értéke az 1850–1860-as évek stagnálása után 1870-re 0,4 angol fontról (1 ha-ra 110–
120 piaszter) 1 fontra nőtt  (1 ha-ra 300 piaszter),51 ami arra utal, hogy – ismerve az 
1870-es évek árdepresszióját az agrártermékek esetében52 – nőtt  a lakossági adó-
kulcs, miközben a lakossági összbevételek nem emelkedtek. Az egy „családra”53 
jutó birtokméret ugyanis eközben jelentősen (25–30%-kal) csökkent, ami viszont 
demográfi ai nyomást54 és feszült szociális helyzetet eredményezett .55 E méretcsök-
kenés eredményeként az egy „gazdasági egységre” jutó földadó nagysága nem 
növekedett  olyan ütemben, mint ahogy az 1 feddánra eső érték mutatja, „csupán” 
40–50%-kal (II. 5. táblázat).

Az egy főre jutó állami költségvetés viszont megháromszorozódott : mivel a 
földadó ennek immár csak felét tett e ki s egyéb adót nem vezett ek be, továbbá 
jelentős ipari és kereskedelmi bevételnövekedésről nem tudunk, a fajlagos bevé-
telek növekedésének egyetlen oka lehet: a hitelfelvétel. Ez azonban kétélű fegyver 
volt, hiszen a kiadási oldalon is szereplő tételről van szó. A hiteltörlesztés az 1862-
es 0,13 millió fontról (a költségvetés 3%-a) 1869-re 3 millió, 1874-re 6 millió fontra 
nőtt  (a költségvetés 60%-a felett ). 1860–1871 között  a kiadások meghaladták a be-
vételeket – sokszor még akkor is, ha a felvett  hiteleket a bevételekhez számoltuk. 

49   A muqabalát eltörölték, így az nem kapott  szerepet a költségvetés alakításában.
50   Azaz 1 főre 1 feddán jutott , mely a bolgár felét sem érte el. 1870 körül viszont 1 főre már csak 0,7 

feddán jutott : mivel a vidéki egyiptomi átlagos családméret valójában 6,6 fő volt 1882-ben, ekkor 
4,5 feddán volt az átlagos birtoknagyság (2 ha). Emiatt  viszont míg az 1 feddánra eső földadó két 
és félszeresére nőtt , az egy családra jutó földadó meg sem duplázódott , 300-ról 400–500 piaszterre 
emelkedett .

51    Egyiptomban 1 feddán ugyanannyit adózott  ekkor, mint egy 5 ha-os bolgár gabonatermelő kisbir-
tok. Ennek oka ugyanazon kultúra magasabb terméshozama, illetve a nagyobb bevételt biztosító 
agrártermékek nagyobb részesedése. A földek fele kétszer hozott  termést. Az üzemegységre jutó 
teher viszont  Egyiptomban volt nagyobb.

52   A gyapot egységára 7,5-ről 3,77 font/kantarra esett  1870 után. Nagy terméshozam-javulással – mely 
növelhett e volna a bevételeket – pedig nem lehetett  számolni.

53   „Hipotetikus” család. Csupán a balkáni viszonyokkal való jobb összevethetőség érdekében hasz-
náljuk itt  is az 5–6 fő nagyságú gazdasági egységet.

54   Ennek egyik makrogazdasági mutatója az egyiptomi gabonaexport felére esése 1860 után, noha 
az árak éppen kedvezőek voltak (ennek a búzaföldek gyapotföldekké alakítása éppúgy lehet az 
oka – az árzuhanás okozta bevételkiesést a tradicionális gazdaságokban a kínálat növekedésével próbálják 
ellensúlyozni, míg van munkaerő-kapacitás).

55   Ennek 1880 után lesznek is következményei.
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1868-ban például a kiadások összege 16 millió font volt, a bevételeké hitel nélkül 5 
millió, hitelekkel 7 millió font. 1871-ben szinte ugyanez volt a helyzet.56

Miért nőtt ek meg a kiadások és velük együtt  a hitelek? Nem a szerkezeti prob-
lémák voltak az okai. A defi cit zöme az 1862–1870 között i korszakból származik, 
mint ez a II. 3. ábrán látható.  Egyiptom tulajdonképpen a  Szuezi-csatornába rok-

56    Owen, R.: Middle East i. m. 124.

II. 5. táblázat.

Az egyiptomi földadó és az államháztartási bevételek változása a lélekszám 

függvényében, 1835–1876

Év
Földadó 

(millió font 
sterling)

Frankban
 1 főre

Piaszterben 
1 családra

Földadó
 1 feddánra 
(angol font)

Teljes 
központi 
bevétel 

(millió font)

Központi bevétel 

1 főre 
(frank)

1 családra 
(piaszter)

1835–1839 
( Mohamed 
Ali idején)

1,66 10,0 300,0 0,4 3,10 20,00 550,0

1852* 1,70*** 11,2 279,6 0,4 2,15 12,90 322,5

1854* 1,65 10,9 271,4 2,20 13,20 330,0

1855* 2,00 12,5 312,5 2,40 15,00 375,0

1872** 4,88**** 20,3 508,3 1,0 12,20 43,06a 1076,5

1876** 4,20 16,4 410,2 1,0 10,70 39,51 987,7

* 3,8 milliós rurális lakossággal számolva; ** 6–6,4 milliós rurális lakossággal számolva; *** a költségvetés 75% felett !; 

**** muqabala nélkül; a  Bulgáriában csak 1910-re érték el ezt az értéket.

II. 3. ábra.

 Egyiptom költségvetése (millió font), 1852–1880

* A muqabala 1872-ben 5 millióval növeli a bevételeket, 1873-ban 3,6 millióval.

Owen és Issawi adatai alapján.
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kant bele – melynek viszont fő haszonélvezői a nyugati kereskedők lett ek. Az ál-
lam előnytelen megállapodásokat kötött . Nemcsak (anyagi) kötelezett séget vállalt 
20 ezer munkás robotoltatására,57 nemcsak önként lemondott  a csatorna övezeté-
nek tulajdonjogáról, hanem előre meg is vásárolt 64 ezer (500 frank/db) részvényt 
az eredeti 400 ezerből, mely kiadásnak sok volt, darabszámra viszont kevés. Majd 
mikor megkezdődött  a részvények nyilvános jegyzése a tőzsdén és kiderült, hogy 
a felét sem vett ék meg, ami lehetetlenné tett e a munka megkezdését,  Lesseps (aki 
korábban szíriai konzul volt, tehát értett  a keleti ügyekhez) meggyőzte  Szaidot, 
hogy  Egyiptom vegye meg a többi részvényt is! (Sokkal inkább fair megoldás lett  
volna, ha a földről való lemondás ellenében annak ellenértékét megkapják rész-
vényben.) Mivel bevételi forrásait Szaid nem fejlesztett e (az államkötvényei pedig 
nem keltek el és devalválódtak), ezek után nem meglepő, hogy hamarosan hitelt 
kellett  felvennie (1860): a névértéken 28 millió fontból 21 milliót kapott  kézhez. A 
folyó (belső) államadósság 11 millió fontot ért el 1861-re, a büdzsé defi citje 3 millió 
fontra rúgott , miközben az éves költségvetés is 3,5 millió font volt.  Egyiptom tehát 
már ekkor adósságspirálba került, ami újabb hitelfelvételt tett  szükségessé. Jellem-
ző módon a következő hitel évi törlesztőrészlete negyedmillió font volt, melyet 30 
éven át kellett  fi zetni: azaz összesen 8 millió font visszafi zetésére kötelezte magát 
 Egyiptom, miközben a felvett  hitel értéke 3 millió font volt.

 Szaid utóda, unokaöccse, Iszmail így már számos kötelezett séggel szembe-
sült, s kényszerpályára került. 34 millió frankot kellett  kifi zetnie a nem is műkö-
dő Medjidie részvénytársaság részvényeseinek, majd 1864-től havi másfél millió 
frankot a 75 ezer szuezi részvényért (összesen 35 millió frank). Ennek ellenére a 
helyzet nem volt reménytelen, mindaddig, míg tartott  a gyapotkonjunktúra. Isz-
mail eleinte ezért nem is akart újabb hitelt felvenni (szultáni engedély kellett  volna 
hozzá, s ez presztízsveszteséget jelentett  volna), erre nem is a bevételek, hanem a 
kiadások alakulása késztett e végül. 

Az agrártermékek, illetve ipari nyersanyagok iránti kereslet sem volt kons-
tans, s a külpiacoktól való függés (az egyoldalú exportszerkezet) befolyásolta az 
egyiptomi gazdaság teljesítőképességét. A gyapot exportára ugyanis az 1858-as 12 
riál/kantarról (1 riál = 0,2 angol font) először, az amerikai polgárháború hatására 
1865-ben 45 riálra emelkedett . 1864-ben már 1 millió feddán földet vetett ek be gya-
pott al, az export értéke 15 millió angol font volt. A háború után azonban 1869-re a 
gyapot egységára 20 riálra, 1880-ra 15 riál alá esett .58 Eközben az export volumene 
az 1858-as 500 ezer kantarról 1865-re 2 millió kantarra emelkedett , mely 1880-ra 
3 millió kantarra, 1890 után 4–5 millió kantar fölé ugrott  (1913-ban pedig a 7 mil-
lió kantart is meghaladta) (II. 4. ábra). Bár 1848 után sok gyapotföldet felhagytak, 
mindezek ellenére a brit gyapotimport 65%-a még mindig Egyiptomból szárma-
zott , ami megmagyarázza a térség iránt tanúsított  kiemelkedő brit fi gyelmet. A 
gyapotexport volumene a háború végeztével sem esett . Az export fennmaradása az 

57   Lady Duff   Gordon szerint a luxori és karnaki férfi ak több mint felét elvitt ék a 60 napos kötelező 
robotra a  Szuezi-csatornához. Egyedül  Qenából 25 ezer embert vitt ek.

58   Az 1890-es években bekövetkező esés 10 riál alá nyomta az árat, de 1913-ra újra 15 riál fölé ment. 
1913-ban már 1,7 millió feddánon termeltek gyapotot, a vetett  terület 25%-án, a termelés 340 ezer 
tonna volt, az export értéke azonban „csak” 7 millió font sterling.  Issawi, Ch.: An Economic History 
of the Middle East and North Africa i. m. 121–123.
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egységárak esése ellenére is azt jelezte, hogy az egyiptomi gazdaságszerkezet megmereve-
dett.59 A nyugati és keleti árszínvonal közeledése60 – a liverpooli árak 1837–1846 
között  63%-kal voltak magasabbak az alexandriainál, 1863–1867 között  41%-kal, 
1882–1889 között  már csak 15%-kal, 1890–1899 között  pedig 5%-kal61 – azt jelentet-
te, hogy a közvetítő kereskedelem haszna is lecsökkent. 

Az áresésből származó bevételkiesés belső krízist is eredményezett , ami az 
újabb szerkezetváltást hátráltatt a (amit 100 és 200 évvel korábban a fűszer és a 
kávé, illetve a kávé és gyapot esetében még sikerült megtenni). A válságnak társa-
dalmi vetülete is volt. Ugyanis, miként  Törökország esetében, az állam bevételéhsége 
itt is sokkal fontosabb tényező volt a magántulajdon alakulását illetően, mint a kereskedel-
mi vagy termelői-birtokosi érdek. Az 1858-as oszmán földtörvény végrehajtása során 
így elég sok visszásság történt (és végeredményben  Egyiptom monokultúrás gaz-
dasággá válása is a fenti problémának köszönhető). Az uralkodó osztály a föld-
törvénnyel szembemenve is meggátolta, hogy a parasztság jelentős mennyiségű 
földhöz jusson tulajdonosként és így később megakadályozza a birtokkoncentrá-
ciót. A parasztság kiszolgáltatott ságának következtében 1894-re a földek 42%-a 
50 feddán (12,5 ha) felett i birtok volt. Ez egy ilyen intenzív kultúrát megvalósító 
országban már nagybirtoknak tekinthető, ami különösen annak fényében jelentős, 
hogy az országos átlag 0,7 feddán/fő volt (a demográfi ai nyomásra utal, hogy 30 
évvel korábban még 1 feddán volt), ami egy 7 fős család esetén is csak 5 feddán, 
azaz 2 ha. Öt és 50 feddán között  volt a föld 38%-a, 10%-a pedig ennél is kisebb 

59   Ennek oka eleinte a kereslet csökkenése, később a riválisok jelentkezésével a túlkínálat.
60   A piac egységesülésével ez bekövetkezhet magas árszínvonalon is, de a közlekedés fejlődése és a 

riválisok jelentkezése inkább egy alacsonyabb árszínvonalon történő kiegyenlítődést eredményez, 
azaz a mezőgazdasági cikkek ára esik mind az exportkikötőben, mind az importáló országban. (Ez 
az iparcikkek árváltozásának aránya ismeretében a terms of trade módosulásához vezethet.)

61    Issawi, Ch.: The Economic History of the Middle East, 1800–1914. Chicago University Press, Chica-
go, 1966. 447–448.

II. 4. ábra. 

Az egyiptomi gyapotexport trendjei, 1858–1913
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volt. 1873-ban így már 135 ezer agrárproletár volt az országban (a szintén 7 milliós 
  Bulgária csak 1940 körül érte el ezt a számot). Ugyanakkor nem egyirányú és nem 
is egyoldalú földbirtok-koncentrációról volt szó.  Iszmail és családja például 900 
ezer feddán földet vesztett  el a brit hitelezőkkel szemben. Az iszlám öröklési jog 
pedig a birtokaprózódásnak kedvezett .62 

A bevételkiesést így a földadó emelésével kívánták korlátozni, de ez egyen-
lőtlen terheket eredményezett . Az 1 feddánra eső harács-adóbevétel a zömmel 
kisparasztok által művelt kharidjiyya-típusú földeknél 120-ról 170 piaszterre nőtt  
1877-re,63 miközben más típusú földeken ez 30 piaszter volt, az országos átlag pe-
dig 115 piaszter. Az 1871-es muqabala törvény értelmében ugyan az ilyen földek 
paraszti magánkézbe kerülhett ek hatévnyi adó előzetes lefi zetése esetén, de erre 
a parasztság már akkor sem volt képes a pasákkal, sejkekkel ellentétben,64 akik vi-
szont ashariyya/ushuriyya típusú földeket birtokoltak.65 Itt  az adó jóval kisebb volt, s 
az 1854-es 10, 18, 26 piaszterről rendre csak 18, 25 és 35 piaszterre nőtt   Alsó-Egyip-
tomban 1864-re (noha ez is 50%-ot meghaladó emelés volt).66 Az elit képes volt 
elérni a kezébe került kharidjiyya jellegű földek átminősítését: míg a kharidjiyya föl-
dek mennyisége változatlan maradt 1863–1878 között  – 3,5 millió feddán –, addig 
az ushuriyya területe megduplázódott , 0,6 millióról 1,3 millió feddánra, a földek 
25%-ára nőtt .67 Ez az adónövelés a fajlagos eladási árak zuhanása mellett  a bevétel-
kiesés (nem volt már állami monopólium az export) kompenzációjára is alig volt 
elegendő. 

Így amikor az egyiptomiak és  Lesseps társasága között  vita lépett  fel az alkal-
mazandó robotmunka mértékéről (az egyiptomiak kezében volt a részvények je-
lentős része), s a „pártatlan” döntőbíró,  III. Napóleon azt a döntést hozta, hogy 38 
millió frankot kell fi zetnie az elmaradt robotmunkáért, 30 millió frankot az ingyen 
átadott  földek visszaszolgáltatásáért, 10 millió frankot a friss vizet szállító csator-
na munkálataiért, azaz összesen 84 millió frankot (3,4 millió font), Iszmailnak nem 
maradt más választása: már 1864 szeptemberében hitelt kellett  felvennie. Uralma 
alatt  összesen 60 millió font hitelt vett  fel  Egyiptom, de csak 45 milliót kapott  kéz-
hez, s a folyamatos állampapír-kibocsátás miatt  a folyó adósság 35 millió font-
ra nőtt . 1872-ben a külföldi adósság fi nanszírozásához 3,8, a belsőhöz 3,7 millió 
fontot különített ek el, a teljes költségvetés 70%-át. Az ország működésképtelenné 
vált. Iszmail ekkor kétségbeesett  lépésekre szánta el magát. Bevezett e a már emlí-
tett  muqabalát: aki 6 évre megfi zett e előre az adóját egy összegben, a továbbiakban 
csak feleakkora adót fi zetett . Ezt követően eladta a részvényeit  Nagy-Britanniának 

62   De  Szaid és Iszmail idején a tulajdonviszonyokban is előrelépés történt: az ushuriyya földeket ma-
gántulajdonná nyilvánított ák. A kharidjiyya földek jelzáloggal terhelhetővé és eladhatóvá váltak. A 
muqabala törvény pedig teljes jogú tulajdonosnak minősített  mindenkit, aki megfi zett e az adót. Ez 
összesen 3,6 millió feddánt érintett  (noha a tapiák – birtokigazolások – zöme hamisított nak bizo-
nyult egy későbbi vizsgálat során).

63   Területegységre vetítve ez nagy érték volt, például a ruméliai értékhez mérve, de a kis birtok és 
nagyobb hozam miatt  az egy gazdaságra eső adó nem volt nagyobb a bolgárnál.

64    Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt i. m. 226.
65   A çiftlik, ibadiyya és a volt mültezimek kezén megmaradt saját művelésű ushya összevont kategó-

riája.
66    Baer G.: A History of Landownership in Modern Egypt. Oxford University Press, 1962. 18.
67    Owen, R.: The Middle East i. m. 130.



215

II. 1. AZ OSZMÁN BIRODALOM GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTALAKULÁSA (1783–1839)

4 millió fontért – innen a britek érdekeltsége a csatornakérdésben, melyet termé-
szetesen a franciákkal való rivalizálás határozott  meg, de közben megörökölték 
tőlük az egyiptomi csődtömeget is –, miközben az egyiptomi állam eddig 16 mil-
liót fektetett   Szuezbe.

Mire költött e az állam a ténylegesen kézhez kapott  45 milliós hitelt? Ki-
lencmilliót állítólag  Iszmail magánvagyonának gyarapítására és a birtokain lévő 
cukorgyárakra – de ezek legalább termelő beruházások voltak. 10–13 millió font 
ment a több száz kilométernyi vasúthálózat kiépítésére 1863–1875 között , hidakra 
további 2 millió. Az agrárszféra is profi tált a hitelekből: a nílusi csatornarendszer 
javítására, kiépítésére 12 millió fontot költött ek, a 15 ezer km hosszú távíróháló-
zatra 1 milliót. A kis létszámú, 90 ezer fős (a népesség 1–2%-a, hasonlóan, mint 
az Oszmán Birodalomban) hadseregre kifejezett en keveset költött ek (bár ez az 1 
millió font a költségvetés 10–20%-át elvitt e így is, azaz az adósságtörlesztés után 
egyéb beruházásokra, működtetésre nem sok maradt). Mindemellett  36 millió 
fontnyi tőkét és hitelkamatot az állam vissza is fi zetett  a hitelezőinek. 

Az ipar fejlődése nem volt olyan lendületes, hogy lehetővé tett e volna az 
adósságok visszafi zetését. A kisipar teljesítményéről (output) pontos adatunk 
nincs (létszámáról igen), de nem lehetett  elhanyagolható, ha képes volt az or-
szágban található 13 ezer vízemelőkerék műszaki állapotát biztosítani.68 Jellem-
ző az ország állapotára, hogy a több mint 35 ezer élelmiszeripari kisiparos és 
1366 üzlet mellett  mindössze két modern üzem működött  (jellemző az is, hogy a 
modern üzemek minden esetben állami tulajdonban voltak, vagy a khedive csa-
ládjának magántulajdonában). A textiliparban 30 ezer ember dolgozott  kisipari 
keretek között  több mint 500 üzemegységben, míg modern gyár csak három volt 
az országban, melyek összesen 1617 főt foglalkoztatt ak. Az egyetlen téglagyár 
62 embernek adott  munkát, miközben kisipari keretek között  5800 főt foglal-
koztatott  az építőipar. A nemzeti nyomdában 182 fő dolgozott , és nem állami 
keretek között  még több mint 650 fő. A felnőtt  férfi lakosság (1,7 millió fő) közel 
6%-a dolgozott  a textil- és élelmiszeriparban, illetve a háztartási cikkek iparában 
(100 000 fő). Ugyanekkor a 6 millió font értékű behozatal (a kivitel ekkor még 
a gyapotnak köszönhetően 10 millió font volt, de az állami monopólium meg-
szűnte miatt  a különbözetnek csak elenyésző része került a kincstárba, pedig 
ez fi nanszírozhatt a volna az államadósságot) zömét (33%-át) iparcikkek tett ék 
ki (2 millió font éves átlagban 1870–1874 között ). A kisipari dolgozók harmada 
az élelmiszeriparban tevékenykedett , közel 30%-a a textiliparban, mely vidéken 
volt felülreprezentált, míg az élelmiszeripar  Alexandriában, a cipő-, bőripar és 
fémipar  Kairóban (II. 5. ábra).

Szólni kell végül a gyárak és nagybirtokok kapcsolatáról. Az agráriumon ala-
puló ipar nagy lendületet vett : 22 cukorgyár létesült a csiftlikeken. Míg a cukorim-
port 28 ezerről 195 ezer font sterlingre nőtt  1866–1880 között , addig az export bő-
vülése sokkal jelentősebb: 25 ezerről 750 ezer fontra nőtt .69 Ez tehát sikerágazatnak 
számított . De a tőkehiány 1876-ra így is azt eredményezte, hogy biztonságosabb 
volt a nagybirtokok közel felét parasztoknak kiadni évi 1,5 font/feddán áron (ez 

68   Uo. 149.
69   Uo. 151.
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nagyobb, mint az állami adó), mindössze a termés ötödét–felét biztosítva a meg-
művelőnek.70 Ez összességében 1 millió feddánt érintett , ami a másik oldalról azt 
jelentett e, hogy az átlagosan évi 16–20 frank/fő értékű földadó mellett  ez egy főre 
további 5 frank kiadást jelentett .71

Az állam szanálására kidolgozott  1876-os francia hiteltervet az immár érde-
keltt é vált britek elutasított ák. Végül a brit  Goschen és a francia  Joubert közös 
projektje vált irányadóvá, eszerint évi 6 millió fontot kellett  volna törleszteni (a 
korábbi éves törlesztés közel dupláját – az adósságállomány a hitelkamatokkal 89 
millió font volt). A pénzügyek felügyelete viszont teljesen a nagyhatalmi bizott ság 
kezébe került, jelentősen megnyirbálva a khedive hatalmát. E terv azonban a meg-
változott  gazdasági környezetben irreális volt. A gyapot ára az 1870-es években 
leesett , ami csökkentett e az exportbevételeket. A gabonaár szintén zuhant, ami a 
földadókra hatott  ki – nem véletlenül tértek át a terményarányos földadóról a terü-
letarányosra. Ezt tetézte még az orosz–török háború, mely 25 ezer fő kiállításának 
és élelmezésének terhét rótt a  Egyiptomra, s az 1877-es év rendkívül rossz mező-
gazdasági terméseredménye, mely a  Nílus 100 éve mért legalacsonyabb vízállása 
miatt  következett  be. Így a klimatikus okok közvetlenül is fi zetésképtelenséghez 
vezett ek – az államháztartás éves hiánya a terv első évében elérte a 3,4 millió angol 
fontot (80 millió frank). Újabb hitelre volt tehát szükség az államcsőd elkerülése 
érdekében, melynek fedezete immár a khedive magánvagyona (425 ezer feddán, 
170 ezer ha) volt. Ennek éves jövedelmezőségét (azaz a törlesztőrészletet) 450 ezer 
fontra tett ék (11 millió frank). Ezzel viszont a britek meggyengített ék a khedive 
belső pozícióját, ami különösen az újabb brit javaslatok tükrében vált végzetessé. 
A brit elképzelés az volt, hogy a két földbirtoktípust, az ushuriyyát és a kharidjiyyát 
egyenlő mértékben kellene megadóztatni. Az egyik legjelentősebb társadalmi és 

70    Nubar pasa 200 feddán földet adott  ki bérbe 200 családnak a termény feléért.
71   Ha azt feltételezzük, hogy minden termelő igénybe vett e – ami nem valószínű, hiszen így családon-

ként 1 feddánnál is kevesebb föld jutott  volna.

II. 5. ábra.

Az egyiptomi tradicionális ipar regionális szerkezete (fő és %)

 Owen, R.: The Middle East i. m. 150. alapján.
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gazdasági anomáliát (egyben az egyiptomi társadalmi rendszer alapját) ugyanis 
az ushuriyya és kharidjiyya földek eltérő adóztatása jelentett e. Nemcsak hogy az 
előbbi, az alacsonyabb adózású föld volt a termékenyebb, de ráadásul az elit ke-
zében összpontosult. 

A brit javaslat tehát rétegspecifi kus volt, s „igazságosnak” is nevezhető, de 
az elit ellenállása miatt  ebbe az eszközök nélkül maradt khedive belebukott . Mikor 
pedig a brit tanácsadók meg akarták szüntetni a muqabalát, pontosabban eltörölni 
az általa nyújtott  adókedvezményt, miközben a birtokosok által befi zetett  összeget 
nem térített ék vissza, a tartomány a nyílt lázadás küszöbére érkezett . A britek – 
akiknek javaslatára a hadsereget korábban költségcsökkentés címén leszerelték és 
2500 tisztjének fi zetését megfelezték – most két szék között  a pad alá estek (hacsak 
végig nem ez volt a céljuk): az európaiak biztonságának érdekében szükségessé 
vált a brit katonai beavatkozás.

Az „átmeneti” rendszer az 1882-es  Urabi-felkeléssel összeomlott , és a brit 
intervenció után  Egyiptom protektorátus lett . Az  Urabi-felkelés ( Urabi maga is 
pasa volt) tulajdonképpen a középosztály lázadása volt  Iszmail uralma ellen, 
akit egyrészt a brit és francia befolyás növelésével vádoltak (mely a pasákat 
gazdaságilag is érintett e, hiszen a nyugati tanácsadók közreműködésének ered-
ményeképpen az adminisztratív személyzetre fordított  kiadások csökkentek), 
másrészt meg kívánták dönteni a felemelkedés elől az utat elzáró hagyományos 
török–egyiptomi elit hatalmát, s e cél érdekében kihasználták az elnyomott  tö-
megek haragját. Ráadásul az adószedés 1878 után a Dett e Publique kezébe ke-
rült itt  is, mint az Oszmán Birodalomban, ez az adóbérlőket (akik így elestek 
a haszontól), a hivatalnokokat (akik így feleslegessé váltak az államapparátus-
ban) és parasztokat egyaránt sértett e. Mikor a külföldiek vissza akarták vonni 
az 1871-es muqabala törvényt, melynek fő haszonélvezői a sejkek voltak, azok 
 Urabi mellé álltak, aki mindemellett  az éledő arab nacionalizmusra is építhetett . 
A parasztság motivációi rejtve maradtak, nyilvánvaló, hogy sem a pasákkal, sem 
a velük közvetlenül érintkező sejkekkel nem voltak közös érdekeik. Az viszont 
igaz, hogy a parasztság jelzáloggal terhelt vagyona 1876–1882 között  0,5 millió-
ról 7 millió angol fontra nőtt . Ennek következményeképp a külföldiek 250 ezer 
feddán termőföldet szereztek meg a tulajdonosoktól 1887-re (50 ezer család). 
Tíz font adósság már elegendő volt ahhoz, hogy – a rendszer visszás működése 
 miatt  – 50 font/feddán értékű földbirtokát elveszítse a paraszt. Mivel a jelzálog-
bíróság tisztviselői, valamint maguk a hitelezők is zömmel keresztények voltak, 
az elkeseredett  parasztság bajainak okozóját könnyen azonosított a a külföldiek-
kel, különösen hogy  Urabi az adócsökkentés mellett  az adósságok eltörlését és 
az uzsorások megbüntetését is kilátásba helyezte támogatása esetén. Külföldi 
megfi gyelők szerint is a parasztságot leginkább az a félelem fordított a a központi 
hatalom ellen, hogy földjeik görög és levantei kézbe mennek át (tehát a sejkeket 
nem említik). Az al-Azhar diákjai (maguk is sejkek fi ai) a külföldi behatolás ellen 
izgatt ak, s bár a parasztság fegyveresen nem csatlakozott   Urabi lázadó erőihez, 
de megtagadta a robotmunkát.72 (A forrongás két alapvető hozzávalója – elége-
detlen szegényedő tömegek és hatalomra vágyó, képzett  és a hatalomgyakorlás 

72    Richards, A. R.: Primitive Accumulation in Egypt i. m. 234–235.
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ideológiai alapjaiban is jártas középréteg – megvolt.) Eric  Wolf szerint a felkelés 
bukását nemcsak az angol jelenlét predesztinálta, mely fenntartott a a régi elit 
hatalmát, hanem az önellátásra képes, módos parasztok kimaradása is. 

* 

A  Török Birodalomban a nyugati tőke megjelenésének hatására végbemenő fo-
lyamatok tanulmányozásához a brit gyarmati rendszer működése jó analógiákkal 
szolgál. Hasonló folyamatok játszódtak le  Indiában is (miként  Kínában).73 

 Indiában a rúpia/angol font árfolyamának eltolódása okozott  elszegényedést: 
az angoloknak fi zetett  évi adó 18 millió font volt, ami eredetileg 180 millió rúpiát 
jelentett . De 1871 után a font:rúpia árfolyam 16:1-re módosult, tehát immár 300 
millió rúpia adót kellett  beszedni a brit adó kifi zetéséhez. Ez egyben a költségve-
tés 30%-át jelentett e, ami hasonló mértékű elvonás volt, mint a  Balkánon (továb-
bi 30% ment az indiai brit hadsereg fenntartására, de ez  Európa-szerte általános 
tendencia volt). Míg korábban a Brit Kelet-indiai Társaság az adósságot rúpiában 
tartott a nyilván, a brit kormányzat átt ért a fontra. Ez az árfolyam-eltolódás miatt  
növelte az eladósodott ságot, ráadásul a britek 5–6%-os kamatra nyújtott ak hitelt, 
míg a társaság csak 2–3%-os kamatot kért 1857 előtt . Az infrastrukturális fejlesz-
tések mind a központi kormányzat, mind a kivitelező érdekeit inkább szolgálták, 
mint a helyiekét, mert igaz ugyan, hogy az öntözéses gazdálkodáshoz, illetve a 
csatornák elhanyagolása miatt  elterjedő mocsarasodás és ennek következménye, a 
malária leküzdéséhez a lineáris infrastruktúra rekonstrukciója óhatatlanul szüksé-
gessé vált, de ez egyben növelte is a központ adminisztratív kontrollját a lakosság 
felett . Másrészt e létesítmények jövedelmezőségéről sokat elárul, hogy  Indiában a 
csatornahasználati díjak a befektetett  tőke évi 15–20%-át adták vissza, ami elérte 
az ipari vállalkozások haszonkulcsát, s a beruházó hasznának gyors megtérülése, 
illetve ennek prioritása a nyugati hatalmak oszmán vasútépítéseire is érvényes 
lesz, második sorba szorítva a helyi lakosság hosszú távon realizálódó hasznát. 

Nem mintha  Indiában a britek célja az iparosítás lett  volna. A központi kor-
mányzat a bevétel növekedését nem att ól várta, hogy  India produktivitása nő 
(szemben a kereskedőtőkét reprezentáló Brit Kelet-indiai Társaság elképzeléseivel, 
mely az indiai termékeket kívánta az angol piacon elhelyezni), hanem att ól, hogy a 
fogyasztása fog emelkedni. A brit korona el akarta kerülni a szigetország jövedel-
meinek kiáramlását, márpedig az indiai textilipari termékek keresett ek voltak a brit 
piacon, klimatikus okok miatt  viszont a brit gyapjú  Indiában egyáltalán nem (már 
csak ezért is szüksége volt egyéb perifériákra, mint például az oszmán  Balkánra). A 
kormányzat ezért 1720 után lényegében betiltott a az indiai gyapott ermékek behoza-
talát, hogy saját ipara fejlődését támogassa, mely viszont ellentmondott  a társaságba 
tömörült kereskedők érdekeinek és egy száz éven át húzódó parlamenti harcot ered-
ményezett  számos járulékos következménnyel a perifériákon. 

Míg a Brit Kelet-indiai Társaság a termelés növelése érdekében a földjövedel-
mekre kívánt támaszkodni és így a parasztság helyzetén javítani, addig a brit 
kormányzat főként fogyasztópiacként tekintett  Indiára, s emiatt  elsősorban az 

73    Guadalupi, G.: Kína felfedezése. Alexandra, Pécs, 2007. 186–190. Lásd I. kötet, 44.
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ott ani középosztályt (brahminok) kívánta gazdaságilag és politikailag megerő-
síteni. Mindkét fél álláspontja érthető, hiszen a saját hasznát nézte, de ez éppen 
ellentétes irányú áru- és tőkeáramlást feltételezett . A brit központi kormányzat 
álláspontjának oka az volt, hogy a 19. század elején a parlament állandó témája 
volt a helyi lakosság elszegényedése, melyet nem az egyébként is ingatag költ-
ségvetés szociálisan érzékeny irányban történő módosításával kívántak kezelni. 
Az emigráció állami ösztönzése jól rávilágít, hogy milyen szerepet szántak a 
britek a gyarmatoknak: 100 ezer szegény expatriálása 20 éven át évi 60 ezer 
font költséget jelentett  volna, míg a szigetországban való maradásuk évi 300 
ezer font sterlinget vitt  volna el a gazdagabb rétegektől egy olyan országban, 
ahol az 1832-es választóreform után is csak a lakosság 5%-a volt választó (1/20 
millió), azaz ennyi vett  részt a társadalom- és gazdaságpolitika kialakításában 
(1867-ben is csak 2/31 millió a választók aránya, azaz 7–8%, s  Magyarországon 
sem volt ennél alacsonyabb). A parlamenti pártok ellentétei mögött  lényegében 
az eltérő gazdasági stratégia felett i vita – az iparcikkek exportt ámogatása vagy 
a kereskedőtőke szupremáciája (illetve a hazai agrárius körök védelme – lásd az 
I. kötetben a Corn Law kapcsán) – állt. Láthatt uk, hogy a gabonatermelő nagy-
birtokosok elbuktak 1846-ra az iparpártolók érdekeivel szemben (olcsó gabona 
= olcsó munkabér, nagyobb haszon). Azok a nagybirtokosok, akik nem voltak 
érdekeltek a gabonakereskedelemben, illetve a juhtartásra álltak át, természetes 
ellenfelei voltak a társaságnak, s az ipari tőke pártjához csatlakoztak. Végered-
ményben a szegénység problémáját az externalizálás mellett  az ipari és mező-
gazdasági cikkek árkülönbségéből eredő tőkebeáramlással sikerült megoldani, 
ennek ára a mezőgazdasági önellátó képesség és a kisbirtokosság feladása lett  
(miközben a pártok soraiban is átrendeződés ment végbe).

A társaság persze védekezett  parlamenti és gazdasági eszközökkel egyaránt: 
az indiai cikkek exportjának tilalma miatt  a kieső jövedelmet a társaság az ópium 
meghonosításával kívánta kompenzálni, amit  Kínában adott  el. Így a kínai kö-
zéposztály fogyasztása és  Kína elszegényedése végeredményben  India elszegé-
nyedésének megakadályozását célozta, miközben a tényleges haszon a kereske-
dő-részvényesek, illetve a brit korona ipari vállalkozói kezén halmozódott  fel. A 
kereskedő és ipari tőke rivalizációja végül a minden multinacionális monopólium 
ősének tekinthető társaság vereségével ért véget az 1857-es szipojfelkelés után, 
amikor a társaság által gyakorolt jogköröket az állam vett e át. A veszélyt nemcsak 
az jelentett e a koronára, hogy a társaság eltérő gazdasági elveket és más erkölcsöt 
képviselt (például a rátermett ség felülírta a származást) és saját iskolái voltak, 
hanem hogy egy részvénytársaság gyakorlatilag egy önálló államot működtetett  
az államban, mely felett  az egyedüli fék a parlament volt (részvényesei brit alatt -
valók voltak), ráadásul mind tagjainak összetétele alapján, mind indiai politikája 
révén a szociális forradalom veszélyét jelentett e a brit politikai elit számára. Azaz 
a centrum gazdasági-politikai eseményeinek ismerete nélkül a periférián lejátszódó vagy 
szándékosan beindított folyamatok sem érthetők meg. 74

A brit ipari forradalom beindulása tehát lényegében állami beavatkozásnak és pro-
tekcionizmusnak köszönhető (a mai szabadversenyes gazdaságpolitikát szorgalmazó 
közgazdászok erről megfeledkeznek, mikor a növekedés feltételeiről értekeznek). 
Byrappa Ramachandra szerint a briteknek három (nyíltan is kimondott ) célja volt 

74    Byrappa, R.: The Entrepreneurial Origins i. m. 191.
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 Indiával, s ennek fi gyelembevétele az Oszmán Birodalom esetében sem hanyagol-
ható el, még akkor sem, ha a brit érdekérvényesítő képesség (valamint annak meg-
jelenési formái) és a birodalom állapota jelentős különbséget mutatott  Indiához 
képest. Az első cél a felvevőpiac biztosítása a brit ipari termékeknek (hogy  India 
más célra is használható lett  volna, azt éppen a brit kormányzat és a Társaság ri-
valizálása bizonyítja, mely koncepcionális különbségeket is rejtett  a haszonélvező 
társadalmi rétegek különbségei mellett , akár  Indiában, akár  Nagy-Britanniában 
nézzük). A második cél a jövedelem kivonása, a brit költségvetési defi cit helyre-
billentése, különösen a krími háború okozta megnövekedett  katonai kiadások fe-
dezése és a brit szociális krízis enyhítése érdekében, a harmadik (mely az első cél 
megvalósításához is szükséges volt) a helyi ipar fejlesztésének korlátozása. 

Az indiai bevételek (1909-ben 1,1 milliárd rúpia) 66%-a a lakosság 90%-át ki-
tevő falusi csoportoktól származott : a 300 millió fős lakosságot tekintve egy pa-
rasztra tehát 2,5 rúpia jutott , ez viszont azt is jelenti, hogy egy városira az indirekt 
adókkal együtt  ötször ekkora érték, 13 rúpia jutott . Egy családra számítva falun ez 
1 font (100 piaszter), illetve a városban 5 font. Ez országosan 3,6 rúpia/fő, 1,5 font/
család, míg 1870 előtt   Bulgáriában ez 350 piaszter volt (3,5 font), az Oszmán Bi-
rodalomban 1880-ban 3,5 font, 1910–1911-ben 4–5 font/család,  Egyiptomban 6–10 
font 1870 után,  Fokföldön 3 font. A paraszti bevételek ismerete nélkül persze ez 
még nem jelenti azt, hogy az indiai terhek kisebbek lett ek volna, mint a  Balká-
non. Az átlagos indiai életszínvonalról (és feltételezhetően a bevételekről is) sokat 
elmond, hogy 50 rúpia (3,5 font) elég volt családonként a minimális megélhetés-
hez, miközben  Bulgáriában 1878 előtt  egy 5 fős család megélhetéséhez minimum 
1200–1500 kg gabona kellett , ami 600–1200 piaszter, azaz 6–12 font (1845-ös és 1860 
körüli áron). A brit uralom megítélésénél lényegében központi kérdés az, hogy az 
indiai parasztot a mogul korszakban terhelő 25%-os adó csökkent-e annyira a brit 
éra alatt , mint  Bulgáriában 1878 után (10%) vagy maradt annyi, mint  Macedóniá-
ban (18–25%), illetve a termelés növekedett -e.

Mind a parasztság jövedelmi viszonyai, mind a városiak nagyobb egy főre eső 
adói alapján egyértelmű, hogy valóban a középosztály fogyasztása állt a központ-
ban. Noha a 930 ezer jövedelemadót fi zető ember csak 1,3 millió rúpiával járult 
hozzá a központi költségvetéshez, ami nevetséges létszám és összeg a 300 milliós 
szubkontinensen, a fogyasztásuk nagy volt. Az alkoholfogyasztásból származó 
illetékek (márpedig ez is zömmel a középosztály fogyasztása, így jövedelem -
ki áramlása) megnégyszereződtek 1860–1887 között  (1,1–4,4 millió rúpia).75 Minden 
behozatali vámot eltöröltek 1882-ben a lőszer és ópium kivételével. Míg a Brit 
Kelet- indiai Társaság importja csak 14 millió font volt 1850 táján Indiába, 1888-ra 
ez a gazdaságpolitikai fordulatnak köszönhetően 65 millió fontra nőtt .

Különbség, hogy az Oszmán Birodalom eff ektív birtoklása vagy felosztása 
nem volt a britek célja; de ennek oka részben éppen a korábbi indiai tapasztalat 
volt, mert ebben az esetben a birodalom működtetésének költségei is a brit kor-
mányzatra hárulnak, amely viszont szintén állandóan pénzhiánnyal küszködött . 
(Mindaddig, míg a brit befektetések megtérültek, illetve nem kellett  kiélezett  ver-
senyhelyzett el számolni, továbbá míg a britek számára kedvező alacsony vám-

75   Tehát nem a korona, hanem a privát gazdaság járt jól.
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tarifák voltak érvényben az Oszmán Birodalomban, annak felosztása nem volt 
napirenden, ráadásul politikai szempontok szerint is hasznos ütközőállam volt, 
míg blokkolni tudta az orosz és osztrák törekvéseket.) 1857–1906 között   Indiában 
a központi kiadások 317 millió rúpiáról 1100 millió rúpiára nőtt ek, ami jelentős (a 
népességgyarapodás ütemét még az infl ációval korrigálva is meghaladó) növeke-
dés volt.76 Maga a szubkontinens pénzügyileg nullszaldós volt, de jövedelmeinek 
redisztribúciója így is megvalósult, hiszen a kiadások jelentős részét az angol hiva-
talnokok és katonák kapták: például a brit katonák száma 40 ezerről 75 ezerre nőtt , 
ami a kiadások 30%-át vitt e el, míg további 30%-ot elvontak a szubkontinenstől. 
Az a maradék, mintegy 400 millió rúpia (25 millió font), ami központi kiadásként a 
300 millió lakosra jutott   Indiában, egy főre mindössze 1,33 rúpia és egy családra is 
csak 8 rúpia (fél font sterling).77 Összevetve ezt az Oszmán Birodalom peremterü-
leteivel 1870 körül (plovdivi szandzsák 5 piaszter/fő,  dunai vilajet 13–18 piaszter/
fő, janinai vilajet 24 piaszter/fő, azaz 0,25–1 font sterling/család), megállapítható, 
hogy nem volt nagyságrendi különbség a két térségben az egy főre eső központi 
kiadások tekintetében, s az oszmán területeken az elvonás az 50%-ot is meghalad-
hatt a. Maga a birodalom egésze 1910 körül viszont már jóval nagyobb (1 font/fő 
körüli) egy főre jutó kiadást mutatott .

II. 1. 2. Stagnálás és infl áció – a birodalom gazdasági helyzete
 a Tanzimat előtt 

E fejezetben a  Török Birodalom – megváltozó külgazdasági helyzet hatására fel-
lépő – gazdasági átalakulásának okait és hatásait vizsgáljuk meg a hatalmi cent-
rum helyzetére fókuszálva. Bár ennek állapota alapján messzemenő következte-
téseket tenni az ország egészére nem tanácsos, de mivel a könyv többi fejezete 
a birodalom európai perifériáinak átalakulását vizsgálja, a centrum–periféria 
viszonylat kölcsönhatásainak feltárása nélkülözhetetlen a gazdasági-társadalmi 
változások megértése szempontjából. Ráadásul a két centrum (atlanti és mediter-
rán) versengése a perifériák feletti uralom megszerzéséért nemcsak a perifériák álla-
potában tükröződött , hanem tovább destabilizálta a centrumot. A gazdasági vál-
tozások a centrumban is éreztett ék hatásukat, mivel egy túlnépesedett , önellá-
tásra alapvetően képtelen centrumról van szó, melyet a kereskedelmi viszonyok 
alakulása érzékenyen érintett . A következőkben előbb megvizsgáljuk az ipari 
termelés és kereskedelmi forgalom központi költségvetésre gyakorolt (zömmel 
külső körülményekből eredő) hatásait (1730–1838), majd a háborúk és a biroda-
lom által alkalmazott  fi skális politika társadalmi-gazdasági következményeit és 
a strukturális reformok szükségességét és realitását.

* 

76   A növekedés fontban kifejezve (a már említett  árfolyam-eltolódás miatt ) kisebb (31 vs. 68 millió 
font).

77   Vö. a korábban említett  egy főre jutó adóbevétellel, mely 1,5 font/fő volt.
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A  Török Birodalom hanyatlásának okairól már 1778-ban azt jegyezték fel a kor-
társak (még merkantilista szemmel), hogy az elit gazdasági elzárkózása és a sok 
háború miatt  a gazdaság rossz teljesítménye annak köszönhető, hogy a birodalom-
ba behozott  áru értéke magas, a kivitt  áru értéke (és hozzáadott  értéke) alacsony, 
mennyisége kevés. Ez aranykiáramláshoz vezet. Az arany kiáramlása a kamarát 
is elszegényíti, mert csökkenti a nemesfémben számolt adóbevételeket.78 A hely-
zet persze nem volt ennyire egyszerű. Először is, a fent vázolt állapot egyáltalán 
nem volt jellemző még az 1730 előtt i időszakra (a francia irányú oszmán export az 
1700–1702-es 21 ezer kvintálról 1786–1789 között  106 ezer kvintálra nőtt , tehát nem 
lehet azt állítani, hogy nem volt kereskedelmi bővülés a század során),79 ezért az is 
vizsgálandó, hogy mi okozta a kereskedelmi egyenleg megváltozását. Másfelől a gaz-
dasági elmaradott ságnak a kereskedelmi viszonyokon túl számos más oka is volt, 
mint azt 1860-ban  Korizmics László akadémiai székfoglalójában ki is fejtett e: „A 
gazdasági elmaradottságnak okai […] a történész-kutató szerint leginkább a következőkben 
kereshetők: a természetbeni dézsmában, s az adók behajtásának visszaélésekkel teljes módjá-
ban, a csinált jó utak hiányzásában, a művelés alatti földeknek helyi határozatlanságában, 
a gazdasági okszerű ismeretek nemlétében, s, végül a (képzett ) munkáskezek nagy szű-
kében.”80 (A kötetben mindezek részletes vizsgálatára kitérünk.)  Vámbéry Ármin 
szerint az újító szellem és a kemény munka értékként való kezelése nem jellemző a 
muszlimokra. A nyersanyagszegénység is oka a fejlődés elmaradásának: 1860-ban 
 Franciaországban a teljes gépi erő 60%-át vízimalmok produkálták. A  Közel-Kelet 
azonban hasznosítható vizekben és erdőkben is szegény volt.81

A 18. századi kereskedelmi bevételek nem kellő mértékű gyarapodásának 
oka kevésbé keresendő a termékösszetételben, mint az export lebonyolításának 
módjában. Ez ugyanis zömmel adóbérlők kezén volt, s mint a szerkezeti válto-
zások következményeinél említésre került, ez nem jelentett e az állam számára a 
hozam maximalizálását, mivel az állami bevételek növekedése a kereskedelmi for-
galom növekedéséhez képest jelentős fáziskésésben volt (lásd Genç diagramjain: 
I. 18. ábra). Ezzel szemben az exportjogot vagy mukataat élethossziglan megvásár-
lók számára a forgalom növekedése lehetővé tett e a haszon növekedését csökkenő 
haszonkulcs mellett  is. 

1734–1791 között  a gyapot és gyapotfonal exportjának (mely malikane alá 
esett , tehát bérbe adták beszedését) illetéke 1 és 2 akcse/oka volt. Ebből követ-
kezően az 1750-es 23 ezer kurus és az 1787-es 67 ezer kurus állami exportilleték 
2 millió oka és 6 millió oka gyapot és fonal exportját jelentett e.82 Az export tehát 
1750–1787 között  200%-kal nőtt , amit az állami bevételek részesedése a haszonból 
egyáltalán nem követett  (+ 100%) (II. 6. táblázat, dőlt kiemelés).83 1750–1820 között  

78    Luedecke, Chr. W.: Beschreibung des Türkischen Reiches i. m.
79    Genç, M.: A Study of the Feasibility i. m. 361. Más kérdés, hogy a volumen növekedése mekkora 

árbevétel-növekedéssel járt.
80   Magyar Akadémiai Értesítő, a Philosophiai, Törvény és Történett udományi Osztályok Közlönyé-

ben 1860 I. kötet II. számában  Korizmics László akadémiai székfoglalója, 1860. február 13.
81    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 157–158.
82    Genç, M.: A Study of the Feasibility i. m. 351.
83   A termelés sajnos ebből nem számolható ki. Az illeték 1770 előtt  csak a hajón szállított  árura volt 

érvényes, s az exportilleték hirtelen megugrása 1770 után (5000-ről 13 ezerre) arra utal, hogy az ek-
kor adóztatás alá vont szárazföldi kereskedelem legalább akkora volumenű lehetett , mint a tengeri.
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a központi költségvetés részesedése a teljes haszon 50%-áról 20% alá csökkent. 
Az államnak lefi zetendő kaució, a muaccele ugyan dinamikusan nőtt : 1747–1771 
között  megötszöröződött , de ezt követően – az infl ációval korrigálva – stagnált 
1771–1791 között . A bérlő haszna a muacceléhez képest szintén csökkent, 30%-ról 
16% körüli arányra esett , ami az állami gazdálkodás szigorodását jelzi.

A 18. századi oszmán ipari termelés volumenének rekonstrukcióját a malikane 
alá eső vámok, exportjogok alapján elvégző  Genç szerint a helyi ipar hanyatlása a 
 Török Birodalomban már a 19. század előtt megkezdődött, jóval a szabadkereskedelmi pe-

II. 6. táblázat. 

a) A gyapot és gyapotfonal exportadójából származó jövedelem megoszlása folyó áron, 

1747–1763 (kurus és %)
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1747 31 800 28  8 967 5 500 14 467 63 (50) 38,02 45,5

1750 63 000 27 17 451 5 500 22 951 100 (100) 23,96 36,4

1756 72 000 28 18 939 5 500 24 439 106 22,51 33,9

1763 96 000 25 23 808 5 600 29 408 128 19,04 30,6

1771 146 000 23 33 872 5 600 39 472 172 (230) 14,19 27,0

1775 253 000 22 56 419 13 758 70 177 306 19,60 27,7

1783 236 000 21 48 852 13 758 62 610 273 (400) 21,97 26,5

1787 270 000 20 53 730 13 758 67 488 294 20,39 25,0

1790 244 320 19 47 154 13 758 60 912 265 22,59 24,9

1791 280 500 19 53 575 14 358 67 933 296 (150) 21,14 24,2

b) A  várnai vámbevételek alakulása folyó áron, kurusban, 1730–1823

1730 12 000 32  3 804 6674 10 478 100 63,70 87,32

1740 12 800 30  3 802 6674 10 476 100 63,71 81,84

1778 14 400 22  3 125 6674  9 799  93 68,11 68,05

1784 21 730 21  4 454 7345 11 799 113 62,25 54,30

1792 32 000 19  6 016 7345 13 361 127 54,97 41,75

1811 40 000 15  5 960 8345 14 305 136 58,34 35,76

1823 148 000 13 18 980 8873 27 853 266 31,86 18,82

* A piaszter ezüstt artalma a harmadára-negyedére esett  1750–1810 között , így a 300 alatt i indexértékek lényegében a 

termelés reálértéken való hanyatlására utalnak. Genç adatai alapján.
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riódus előtt. Állítása szerint 1730/40–1760/70 között  még mintegy 100%-kal nőtt  a 
trebizondi vászon, a dunai gyapjú és gyapot, illetve a szereszi textil (tehát az ipari 
termelés bővülésére utaló) mukataajövedelme, s a század végére az oszmán fonal ex-
portja évi 2,5 millió kg-ot ért el. Ekkor a kereskedelmi szektor mukataajövedelmei is 
ugyanilyen mértékben nőtt ek. 1770 után azonban az ipari tevékenységek mukataa-
jövedelmének, és így az exportnak a növekedési üteme lelassult (és valószínűsít-
hetően a termelésé is a szereszi textil kivételével, mely a korábbi ütemben nőtt ). A 
belföldi árucsere (így a hazai ipart is ellátó) színhelyeinek számító  Trebizond,  Tokat, 
 Várna és a  Duna mente szintén stagnált (részben a romló közbiztonság eredmé-
nyeként), mielőtt  megnyitott ák volna őket a nemzetközi kereskedelem előtt . Az 
ipari szektor termelése (helyesebben az abból befolyt jövedelem) az 1780-as 
csúcsértéket 1820-ig nem érte el sehol sem a  Genç által elemzett  12 mukataa eseté-
ben. Ugyanakkor viszont az izmiri és szaloniki kereskedelmi bevételek (gyapotból és gya-
potfonalból), melyek a külfölddel folytatott kereskedelem függvényei voltak, jelentős mér-
tékben nőttek.84 Ez a hazai ipar hanyatlásának tendenciáját látszik megerősíteni (II. 
6.–II. 8. ábra). Különösen igaz ez, ha fi gyelembe vesszük a piaszter (kurus) infl áci-
óját, mely a kereskedelmi forgalom növekedésének jelentős részét eliminálta. 
Nemzetközi összevetésben a kétszeresre növekedő állami dzsizjebevétel és a két-
négy szeres kereskedelmi forgalombővülés bizony elmaradt a kereskedelmi part-
nerekétől reálértéken (hiszen a kurus ezüstegyenértéke 1750–1800 között  felére- 
harmadára esett ),85 amit az ipari termelés volumenének növekedése sem tudott  
ellensúlyozni.

84    Genç, M.: A Study of the Feasibility i. m. 358–359.
85   Att ól függően, hogy vert vagy tömbezüstben mérik, illetve  Berov vagy  Atanaszov adatait vesszük 

alapul.

II. 6. ábra. 

Belföldi és nemzetközi kereskedelmi centrumok forgalom-, illetve iparágak 

termelésnövekedésének üteme, 1720–1820 (index)

 Genç, M.: A Study of the Feasibility i. m.
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A Genç által gyűjtött  adatok alapján kimutatott  ipari hanyatlás folyamatá-
ra  İnalcık ad magyarázatot. Genç helyesen látt a meg, hogy az oszmán ipari ha-
nyatlás valójában a szabadkereskedelmi megállapodások előtt  megkezdődött  (a 
termelésnövekedés és annak ellenére, hogy 1840 körül felerősödött  az állami in-
tervenció is, és számos nagyvállalat jött  létre), de  İnalcık szerint ennek ugyanúgy 
a nyugati ipari forradalom állt a hátt erében, melynek begyűrűzése jóval 1840 (a 

II. 7. ábra. 

Belföldi kikötők forgalmának növekedése, 1700–1820

Nigbolu =  Nikápoly, Zistova =  Szvistov.

 Genç, M.: A Study of the Feasibility i. m.

II. 8. ábra. 

Nemzetközi kikötők forgalmának növekedése, 1700–1820

 Genç, M.: A Study of the Feasibility i. m.
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kereskedelmi forgalom ugrásszerű megnövekedése) előtt , 1800 körül átt ételesen 
már érezhető volt. 

A folyamat megértéséhez vissza kell menni a 18. századig. Ekkor az Oszmán 
Birodalomban a luxuscikknek minősülő indiai muszlin jelentett e a fő textilipari im-
portt erméket, és egyben ez volt a felelős az oszmán ezüst keletre áramlásáért, míg 
a rosszabb minőségű és olcsóbb gyapott ermékek iránti szükségletet a belső piac ki-
elégített e.86 Noha a hazai iparosok sikeresen imitálták az indiai muszlinselymet a 
17. században, ez nem jelentett e az import megszűnését. Egy 1785-ös dokumentum 
szerint a birodalom fővárosába érkező indiai áruk éves importja (ennek kétharma-
da muszlin volt) értékben megegyezett  az összes európai importáru értékével.87 Ez-
zel szemben  Nyugat-Európában az ipari forradalom egyik előidézője éppen a si-
keres textilipari adaptáció (utánzás), valamint az ezüstkiáramlásért felelős import 
csökkentése volt. Ez az Oszmán Birodalomban  İnalcık szerint nem játszódott  le, s 
e diff erencia döntőnek bizonyult. Mi több, éppen ezek az európai utánzatok voltak 
képesek végül betörni a levantei térségbe és kiszorítani onnan az indiai és a hazai 
oszmán termékeket egyaránt. Több ok miatt  a nyugati irányú török selyemexport 
is hanyatlott , ami megint az európaiakat hozta előnybe.88 A 19. század közepéig az 
európai textilexport zömét éppen ez a típus tett e ki.  Vacalopoulos szerint a görög 
kereskedők majd azzal érnek el sikert a jobb minőségű termékeket importáló zsi-
dókkal, a franciák protezsáltjaival szemben, hogy olcsó és durva, zömmel brit tex-
tileket hoztak be dömpingben89 (nem véletlen a görögök jobb imázsa  Angliában a 
függetlenségi háború előestéjén). A nyugati féltekén végbemenő gazdasági-politikai 
rivalizáció a birodalomban is érződött , és termékstruktúra-váltásban és ezzel kap-
csolatosan 1800–1820 között  az elitek pozícióharcában csapódott  le.

 İnalcık szerint az 1770–1840 között i periódusban a levantei brit exportnak 
három fázisa különíthető el: az elsőben az angol fonal betörése fi gyelhető meg, 
amelyet a helyiek felvásároltak, de a késztermék még oszmán területen, oszmán 
iparosok által készült. A második fázisban a brit utánzatok kiszorítják az indiai 
luxuscikkeket, a harmadikban pedig az olcsó brit dömping a hétköznapi ruházatot 
viselőket és a vidéki lakosságot célozza meg, ezáltal kiszorítva a piacról a széles, 
de szegény tömegek igényeit kielégítő hazai (oszmán) kisipart.90 

86    İnalcık, H.: When and How the British Cott on Goods Invaded the Levant? In:  İslamoğlu-İnan, H. 
(ed.): The Ott oman Empire and the World Economy i. m. 374.

87    Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade i. m. 189–206.
88   A 18. században a  Franciaországba irányuló selyemexport, mely az ott ani import 16%-át tett e ki 

1700–1779 között , 6%-ra esett  vissza 1777–1789 között  (II. 7. táblázat). A részesedés visszaesése mel-
lett  abszolút csökkenés is mérhető volt: az angol selyembehozatal 77%-kal lett  kevesebb 1700–1765 
között . Ennek technológiai okai voltak. Az oszmán állam számára a selyemexportban versenytárs 
jelentkezett  ( Itália), de az angol–francia háborúk is ártott ak a kereskedelemnek. A selyem árának a 
csökkenő nyugati kereslet ellenére történő emelkedése pedig növekvő belföldi fogyasztásra utal-
hat, ami szintén importcsökkentő tényező. A negyedik tényező a nyugati tömeggyártással készült 
utánzatok betörése. A behatolás és a termékhelyett esítés jelensége magyarázza azt is, hogy a  Mar-
seille-be irányuló gyapotexport az 1700–1702-es 15 280 kvintálról 1786–1789-re 128 ezer kvintálra 
nőtt . (A birodalom saját maga termelte meg az alapanyagot a textilipari cikkekhez, melyeket aztán 
megvásárolt.) Adatok:  Panzac, D.: International and Domestic Maritime Trade i. m.

89   Az angolok csak 8700 bála textilárut exportáltak 1750 körül, míg a franciák ugyanezen periódusban 
43 ezer ládát. Journal de Commerce 1760. Avril. 151. 

90    İnalcık, H.: When and How the British i. m. 375. 
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Az angol textilipari termékek betörése azonban nemcsak az oszmán gazdaság 
gyengeségeinek vagy a brit gazdaság erejének volt betudható, a hátt érben a brit 
gyarmatpolitika által indukált események hosszú távú hatásai álltak, melyek elő-
segített ék a brit ipari fejlődést a verseny korlátozása révén (mint írtuk, 1720-ban 
megtiltott ák az indiai kalikó behozatalát a szigetországba). A korán alkalmazott  
protekcionizmus hatására a brit textilgyártás fellendült, hiszen importcikkek hiá-
nyában a saját piacát el kellett  látnia. Az angol ipari forradalom beindulása tehát 
semmiképpen sem a kölcsönös szabadkereskedelmen alapult (s később Friedrich 
 List is ezzel érvelt), hanem éppen ellenkezőleg, egy aszimmetrikus viszony ered-
ménye. (Éppen ezért az Oszmán Birodalom sem számíthatott  volna arra, hogy a 
szabadkereskedelem lehetővé teszi az ipari modernizációt.) A britek saját eredeti 
termékeiket nem tudták eladni az indiai piacon, de az elzárkózás révén kialakít-
hatt ak egy, az indiai piac számára alkalmas és a szubkontinens termelőivel ver-
senyképes termékstruktúrát. Mindezt tetézte a kereskedelem monopolizálása, 
a riválisok kiszorítása (a szabad verseny korlátozása) és a katonai beavatkozás, 
melynek szintén volt tőkefelhalmozó hatása. A plassey-i csata hadizsákmánya 2,6 
millió angol fontra rúgott  (ez 104 milliárd forint vagy 260 millió font mai árakon), 
a brit kormányzat évi 3,8 millió font bevételt húzott  az új gyarmatból, a részvénye-
sek osztaléka pedig 0,4 millió font volt, miután a társaság megszerezte a  Mogul 
Birodalomtól az adószedés jogát. Mindez rávilágít az iparosításhoz szükséges kez-
dőtőke eredetére is (hogy az Oszmán Birodalom miért nem tudta ezt megvalósíta-
ni, annak oka részben a fi skális struktúra elmaradott sága).

Az előző kötetben is kifejtett  nézet szerint gyarmatok nélkül a brit iparosodás 
aligha ment volna végbe ugyanebben az ütemben (szükséges, de nem elégséges 
feltétel), éppen ezért nehéz számon kérni az iparosítás kudarcát (a klasszikus me-
netrend szerint) a piacokkal nem rendelkező balkáni kisállamokon vagy a piaccal 
ugyan rendelkező, de nem protekcionista gazdaságpolitikát és kifejezett en rossz 
fi skális struktúrát üzemeltető Oszmán Birodalmon.

A napóleoni háborúk idején a brit export komoly riválisai voltak a svájci, oszt-
rák és német termékek.  Burszában évente 80 ezer darab,  İzmirben 60 ezer darab 

II. 7. táblázat.

Francia textilexport az Oszmán Birodalomba, 1714–1786

Francia export 1714–1724 1724–1734 1734–1744 1744–1754 1754–1764 1764 1786

Bála* szövet
a Levantére 
(összesen)

20 018 40 787 56 403 58 846 81 416 12 600 5800

Értéke
(1000 piaszter 
v. livre v. frank 
1780-as áron)

24 000 49 000 68 000 71 000 98 000 15 000 7000

* Helyesebben ballot, a bála hetede. 1 ballot = 1000–1200 piaszter (ekkor még nem infl álódott ) vagy 1200–1500 livre.

Vö. az 1763 utáni első békeév adatait a forradalom előtt i időszakéval. A hanyatlás egyértelmű.

Chénier, L. de: Révolutions de l’Empire Ott oman, et Observations sur les progrés, sur les revers et sur l’état present 

de cet Empire. Bailly, Libraire, Paris, 1789. 357. 
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német eredetű ruhát adtak el évente, melyeknek nyersanyagait egyébként  Szeresz, 
 Szaloniki és  Thesszália térségében állított ák elő, ami utal a világgazdasági integ-
ráció előrehaladott ságára az iparágban.91 A franciák a gyapjúruházat exportjában 
álltak az élen, ez volt egyébként az oszmánok fő behozatali cikke, míg a gyapot- 
(pamut-) cikkek hátt érbe nem szorított ák. Ráadásul a gyapjút éppen a módosab-
bak viselték Evlia  Cselebi leírása szerint, míg a hazai gyapott ermékeket a szegé-
nyebb hazai rétegek használták.

A 19. század elején a britek megkísérelték megszerezni az isztambuli musz-
linpiacot a németektől, mivel a német cikkek ára  Fiume és  Trieszt blokádja miatt  
megemelkedett , hiszen csak szárazföldön lehetett  eljutt atni a terméket a célállo-
másra.  Isztambul a hazai igény kielégítését szem előtt  tartva egy 500 szövőszéket 
üzemeltető gyár létesítését tervezte, de az angolok betörtek a piacra. A brit pa-
mutfonal ára a technológiai újításoknak köszönhetően ugyanis 1790–1812 között  
38 shillingről 5,5 shillingre (30 g ezüst) esett  fontonként, majd még tovább.92 Ett ől 
kezdve az angol fonal az oszmánok fő behozatali cikkévé vált. Ez a ruméliai fo-
nóipart tönkretett e (de az anatóliai kisiparnak egyelőre még nem ártott ).93 A fonal 
piaci árának esése az oszmán fonóipari vállalkozók számára vagy a profi t, vagy a 
bedolgozói munkabérek csökkenésével fenyegetett . Ez utóbbi viszont rontott a a 
vásárlóerőt, ami a hazai iparnak volt kedvezőtlenebb: az angol termékek árcsök-
kenése ugyanis lépést tartott  a vásárlóerő gyengülésével (amit a vásárlóréteg ki-
szélesedése is kompenzált). Az olcsó importra adott  válasz, a munkabérek esése 
a gyermekmunka és női munka felé tolta el a munkaerőpiaci kínálatot. A fonók 
bérének részesedése a termék árából 30%-ról 15% alá esett .94 A fonóiparban dol-
gozó nő napi bére 1830 körül már csak feleakkora volt, mint a mezőgazdaságban 
dolgozóé (2 d és 4 d, azaz 1 és 2 gramm ezüst), pedig korábban még ugyanannyi 
volt. De az alacsony bérek ellenére sem vált versenyképessé a helyi fonóipar, hi-
szen nem érte meg az iparban dolgozni:  Bulgáriában 1850 körül már 3–5 gramm 
ezüst, 6–10 d volt a napi munkabér. Az agrárszféra elszívta a munkaerőt az ipar-
ból, dezindusztrializációt, ruralizációt eredményezve. 1830 körül már csak 20 para 
(0,5 gramm ezüst) volt a görög gyermekek és nők napi bére, de az ambelakiai fonal 
így sem talált vevőre.95

91   Uo.
92   Uo. 378.  Hargreaves és  Arkwright találmányai (1769–1770) már lehetővé tett ék a fonalkínálat di-

verzifi kálását. De  Crompton gépének megjelenéséig (1780) nem tudtak a muszlinselymet imitáló 
fi nom fonalat előállítani. Az utánzatok tehát csak ezt követően törtek be az oszmán piacra, ahol a 
munkaerő igen olcsó volt, így a brit termékek versenyképességén előállítási áruk esése javított  csak. 
1814-ben már arról számolnak be, hogy a brit gyapott ermékek nagyobb tartósságuk és élénkebb 
színeik miatt  jó fogadtatásban részesültek. 1780 előtt  az angol textilipar fonalínségben szenvedett , 
mivel a szövőkapacitás egy nagyságrenddel nagyobb volt, így szüksége volt az importfonalra. 1800 
után fordult a helyzet.

93   1832–1833-ban 1,1–1,3 millió frank értékű fonal ment Marseille-be egész  Törökországból.  Juliany, J.: 
Du commerce de Marseille avec le Levant i. m.

94     Urquhart leírja, hogy 1830 körül 5 oka tisztítatlan gyapot beszerzése (17 para egységáron) 2 kurus 5 
para kiadást jelentett  (21%), 2 napi munkabér 35 parát (10%), 1 heti fonás további 5 kurus 30 parát 
(60%). Ebből 1 oka pamutfonal állítható elő, melynek költsége Ambelekiában 9 kurus 20 para volt 
(30 shilling akkori áron).

95   1 oka fonal fonásának költsége 15 d volt, ára 9–20 piaszter (a török fonal feleakkora súlyú és árú), 
szövése 30 d (3 nap alatt ). 1 oka szövet ára 52 piaszter, akkor 15 shilling.
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Az oszmán szövők a kereslet miatt  felerészben brit fonalból készített ék a ru-
házatot, amitől az ellenállóbbá vált (a török fonal törékeny volt), a kizárólag brit 
fonalból készült termékeknél viszont 20–25%-kal olcsóbb volt. Emiatt  a brit kész 
ruházat exportja az Oszmán Birodalomba még csak 351 ezer font sterling volt 
1830-ban. De  Urquhart számításai szerint a birodalmi piac még az alacsonyabb 
vásárlóerő ellenére is 25%-kal nagyobb volt, mint az 5 millió angol font sterling 
értékű brit piac, tehát megérte volna rivalizálni a helyi szövőiparral. 96 1855-re a 
britek részesedése e piacból már elérte a 20%-ot. 

 Urquhart  Adam Smith nyomdokain azt állított a, ha a török termelők az ipar-
cikkek előállítását a britekre bíznák, a felszabaduló erőforrások révén fejleszthe-
tő mezőgazdaságból befolyt jövedelmeik elegendők lennének ipari fogyasztásuk 
pénzigényének fedezésére. Mint látni fogjuk, ez a gondolat visszaköszön az osz-
mán gazdaságpolitikusok eszköztárában is, sőt a birodalom hanyatlását magyará-
zó modern elméletek is a nemzetközi munkamegosztás fokozódását teszik felelős-
sé a következményekért ( Pamuk– Williamson).97 

A következő fázis, a fonal után immár a brit textilruházati késztermékek be-
törése drámai következményekkel járt a 19. század első felében.98 Az üsküdari 
szövőüzem 600 szövőszékéből 1821-re csak 21 maradt,  Tirnavoszban ( Thesszália) 
1830-ban a 2000 szövőszékből csak 200 működött  – számol be  Urquhart.99 A bur-
szai törölközők  Lyonból és  Manchesterből jött ek immár. Egy oszmán beszámoló 
1863-ból szintén megerősíti, hogy  Isztambul  Üsküdar városrészében korábban 
2750 szövőszéken 3500 ember dolgozott , most 25 szövőszéken 40 szövőmunkás. 
 Aleppóban 1820 körül még 20 ezer szövőszéket említ ugyanez az irat, 1838-ban 
már csak 4000-et, amely a szabadkereskedelem hatására még tovább esett , 2000 
alá. A helyi termelés megfeleződött  1862-re.100 Mindezt azonban Quataert szerint 
kritikával kell kezelni, az oszmán textilipar ugyanis számos adaptációs technika 
révén fennmaradt (mint ezt majd éppen  Aleppó példáján később látjuk).101 

A brit gyapotruházati export értéke ugyan csak 1850 után nőtt  meg drámaian 
(II. 8. táblázat), mert az exportcikkek ekkor váltak olcsóbbá, elérhetővé széles töme-
gek számára, de hogy a helyzet nem kedvezett  a hazai termelőknek, arról a követ-
kező összehasonlítás is tanúskodik. 1 m × 0,5 m brit pamutszövet ára az 1800-as 
7 frankról (34 gramm ezüst), 1830-ra 3 frankra (15 gramm ezüst), 1860-ra 0,6 frank-

 96    Urquhart, D.: Turkey and its Resources i. m. 148–150.  Urquhart abból indul ki, hogy 1 oka pamutfo-
nal ára 20 piaszter, az ebből készült ruházaté 52 piaszter (15 shilling). Egy család éves fogyasztása 
szerinte 20 oka tisztítatlan gyapot, 10 oka gyapjú. A gyapotból 4 oka hasznos anyag nyerhető (ez 
12 font). Ennek kétharmadára lenne kereslet, ez 8 font, egy főre 2 font. Mivel 1 font szövet ára 5 
shilling, így 12 millió ruméliai lakossal számolva 6 millió font sterling bevétel érhető el, ha valaki 
teljesen uralja az exportpiacot. 

 97    İnalcık, H.: When and How the British i. m. 379.
 98    Issawi szerint a japánokkal ellentétben, akik megtartott ák tradicionális fogyasztási szokásaikat, 

miközben adaptálták a nyugati technikát, a  Közel-Kelet elsajátított a a nyugati fogyasztói szokáso-
kat, de nem adaptálta a technikát.

 99    İnalcık, H.: When and How the British i. m. 381. és  Urquhart, D.: Turkey and its Resources i. m. 
149–150.

100    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 152.
101    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing in the Age of Industrial Revolution. Cambridge University 

Press, 1993. 74–78.
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II. 8. táblázat.

a) Az Oszmán Birodalomba irányuló és összes brit gyapotfonal- 

és szövetexport változása, 1825–1860

Év

Brit export az oszmánoknak Teljes brit export

szövet (1000 yard)
fonal

 (1000 font súly)
szövet (1000 yard) fonal (1000 font)

1825   3 578   557  132 129  35 334

1830  15 940  1 528  219 335  64 645

1835  25 692  3 272  421 122 118 470

1845  46 793  5 830  673 268 135 144

1850  31 124  2 384  757 979 131 370

1855 132 605  8 446 1 230 827 165 493

1860 229 201 22 824

b) Részesedés a teljes brit szövet- és fonalexportból, 1825–1855

Év
Oszmánoknak exportált szövet

 részesedése a teljes brit 
szövetexport %-ában

Oszmánoknak 
exportált fonal 

a teljes brit fonalexport 
%-ában

A textilipari cikkek 
részesedése 

a birodalomba szállított  
áru értékéből

(1000 font sterling és %)

1825   2,71 1,58   567 (100)

1830   7,27 2,36   824 (80)

1835   6,10 2,76 1200 (80)

1845   6,95 4,31

1850   4,11 1,81 1800 (70)

1855 10,77 5,10

 İnalcık, H.: When and How the British i. m. 381. és  Owen, R.: The Middle East i. m. 85–87. alapján.

II. 9. táblázat.

Az Oszmán Birodalom felértékelődése az angol kereskedelemben

  Oroszországgal szemben, 1827–1849* 

Év  Törökország– Görögország  Oroszország

1827  2 500 000  7 500 000

1845 11 050 000 10 750 000

1849 12 000 000  7 500 000

*  Angliából származó import millió angol font sterlingben.

Puryear, J. V.: International Economics and Diplomacy in the Near East. Stanford University Press, New York, 1935. 

127. 
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ra (3 gramm ezüst) esett .102 Összehasonlításként: 1853-ban a ruméliai Gümüsger-
dán-gyár 122 ezer grosért adta el a török államnak 2000 top posztóját, ami 1 m × 0,5 
m-re (0,5 kg) vetítve 5–6 piaszter (gramm ezüst) egységárat jelent. Ugyanitt  1839-
ben Verlag-rendszerben 10 ezer top abához 240 ezer gros bevétel járult,103 ez 2,4 
gramm ezüst eladási ár 1 m × 0,5 m szövetre. Jól látható, hogy míg 1830 körül egy 
„elavult” üzemszerkezett el is kedvezőbb helyzetben volt az oszmán termelő, 1850 
után modern üzemmel sem tudott  versenyezni az angol dömpinggel. (A haszon-
kulcs mindkét esetben 20–22% volt, de ez az állami átvételnek köszönhető – 1853-
ban a 3 piaszteres átvételi egységár már veszteséget jelentett  volna a gyárosnak!)104 

Kitűnően szemlélteti a brit behatolást és az oszmán ipar leépülését, hogy az 
uzundzsovói vásárra 1856-ban 40 millió kurus értékű importruházat érkezett  (az 
áruk kétharmada),105 s 25 millió értékű ebből gazdára is talált, miközben a hazai 
aba értéke 1 millió kurus volt (1869-ban is csak 2,5 millió) a félmillió piaszter ér-
tékű kecskebőr mellett . Valójában nem meglepő a brit előretörés és a franciák ki-
szorulása. 1840 körül a világ pamutt ermelésének és vasgyártásának felét (szén-
fogyasztásának kétharmadát)  Nagy-Britannia adta   Landes szerint. A Fonó Jenny 
hatékonysága hússzorosa volt a kézi fonásnak,  Cartwright szövőgépe 15-szöröse 
volt egy takácsénak, a mule-é 200-szor múlta fölül a Fonó Jennyt. Ezek után nem 
meglepő az árak gyors esése. Viszont ennyi termék elhelyezéséhez piac kell.  Tö-
rökország,  Egyiptom és  Afrika együtt  az exportált brit gyapotcikkek 15%-át vett ék 
fel, ugyanakkor az Oszmán Birodalomba exportált (bejelentett ) cikkeiknek regio-
nálisan 70–90%-a volt brit textilipari termék (I. 58. és II. 8. táblázat).106

A fent leírt gazdasági jelenségek társadalmi hatásairól tanúskodik az oszmán 
vásárlóerő változása. Miközben az isztambuli képzetlen munkás bére folyamatosan 
emelkedett  1780–1850 között , a munkabérből vásárolható gabona mennyisége csökkent (II. 
10. táblázat), míg a textilipari cikkeké annak ellenére nőtt, hogy áresés – a posztót leszá-
mítva – e termékek egységáraiban csak 1850 után következett  be. Mivel eközben az 
agrárszféra termelői bevételei is nőtt ek, mindez gazdaságossá tett e a textilipari ter-
mékek exportját brit szemszögből. Tágabb kontextusba helyezve, a Corn Law eltörlé-
se és a balta-limáni szabadkereskedelmi megállapodás az agrárexport beindításával lehetővé 
tette az agráriumban is a vásárlóerő növekedését, így járulékos hatásként piacot is teremtett 
a brit textilipari termékeknek a közvetlen hatás, az alacsony vámok eredményeképp 
előálló olcsóság és versenyképesség mellett . A szabadkereskedelmi szerződések 
hatásait vizsgáló történészek (lásd később) e rendelkezések vásárlóerőre gyakorolt 
hatására kevesebb fi gyelmet fordítanak (mintha evidens lenne, hogy az importált 
iparcikkeket megvásárolják), noha a két esemény együtt107 tett e a szisztémát gazda-

102   Uo. 152–154. 1 top (bolgár) aba 10 m × 0,5 m volt, azaz 4,5–5 kg. Így az itt  megadott  érték 0,5 kg, 
1 font. 

103   I. kötet, 763–765. (mellékletek).
104   Az eladási egységárak az angol importban megfi gyelhető tendenciákkal ellentétben még nőtt ek is: 

1 top aba ára 20-ról 40 grosra emelkedett  1840-től 1853-ra a nyersanyag árának és a munkabérnek 
a növekedése miatt  (15–27 gros és 4–6–10 gros 1840–1853 között ). 

105    İnalcık, H.: When and How the British i. m. 383.
106    Owen, R.: The Middle East i. m. 85–87.
107   Helyesebben három: a janicsárok 1826-os megsemmisítése ugyanis a hazai ipart és protekcioniz-

must igenlő rétegek félreállítását is jelentett e, nem csupán egy „pretoriánus” ellenzékét. (Tehát 
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sági rendszerré és fenntarthatóvá (a kezdeti tapogatózások után tudatos, nem ad 
hoc módszerek egymás utáni alkalmazásáról van szó). Ez a kölcsönös (de aszim-
metrikus) egymásrautaltság rendszere. Mellesleg ezért okoz a mezőgazdasági de-
konjunktúra zavart visszahatásként az iparcikkexportban is (s jelentkezik hanyatlás 
mindkét régióban, noha az eltérő termékstruktúra miatt  nem ezt várnánk). 

E jelenségeknek a munkaerőpiacon is van olvasata. Megvizsgálva az oszmán 
exportként szóba jöhető ipari alapanyagok és a belőlük készíthető importált kész-
termékek értékarányát, a hozzáadott  érték(arány) a legkisebb a selyem esetében 
volt, a legnagyobb, de erősen csökkenő a gyapjú- és gyapott ermékek esetében (II. 
11. táblázat). A késztermékek áresése az alapanyagok 20–30%-os drágulásával párhuza-
mosan ment végbe 1846–1856 között, amely viszont párhuzamos volt a helyi munkabérek 
emelkedésével (II. 12. táblázat). Az iparban ez (a mezőgazdaságban pedig a konjunk-
túra miatt  megnövekedett  bevétel) eredményezte az iparcikkekre vonatkozó vá-
sárlóerő növekedését. 1846–1856 között  a textilipari alapanyagok eladási árának 
növekedése egyik esetben sem volt szignifikánsan nagyobb az isztambuli képzetlen mun-
kás átlagos napi munkabérének emelkedésénél, tehát a félkész termék árnövekedése nem 
szolgálhatott az oszmán tőkés számára profitképző eszközként – ez hátráltatta az iparoso-
dást. A helyi előállítási ár növekedéséből származó hasznot részben a munkabé-
rek emelkedése emésztett e fel. (A fenti jelenség persze azt is magával hozta, hogy 

társadalompolitikai szempontból legalább annyira cezúrát jelez az év, mint fi skális és biztonság-
politikai szempontból.)

II. 10. táblázat.

A mezőgazdasági és ipari árak változása, illetve kapcsolata a bérekkel (az oszmán 

vásárlóerő változása), 1780–1870

Mutató 1780 1845 1847 1856 1860–1870

Gabona ára (piaszter/t) 40 400 800 800 600–1000

Gabona ára (g ezüst) 300 400 800 800 600–1000

1780 1846 1851 1856 1866

Gyapotszövet ára (frank/t) 24 10 9,5 8–10

Selyemszövet ára (frank/t) 110 150 166 105–115

Posztószövet ára (frank/t) 26 24 26 20

Képzetlen isztambuli munkás 
napi bére (g ezüst)

4,1–4,7 5,9 7,8–8 7,8–8 7,8

Vásárolható gabona/munkabér 
(index)*

1 1 0,5 0,5 0,5

Vásárolható gyapotszövet/
munkabér (index)*

1 3 3,2 3,2–4

Vásárolható selyem/munkabér 
(index)*

1 1 0,9 1,33

Vásárolható posztószövet/
munkabér (index)*

1 1,3 1,2 1,7

*  Isztambul, ipari munkásság esetében. Saját szerkesztés.
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a készterméket előállítók haszna is csökkent, amit a szállítási költségek esése, a 
belpiaci riválisok kiszorulása és a lokális vásárlóerő emelkedése révén az export 
fokozódása-tömegesedése kompenzált.)

*

A 19. század elején a birodalmi munkamegosztásban a birodalomban végbeme-
nő folyamatok és új potenciális kereskedelmi partnerek megjelenésének hatására 
súlyos torzulások léptek fel: az önellátásra nem képes centrum érdeke az volt, hogy a 
termelt javak nagy része itt kerüljön elosztásra, míg a korábban beszállítói funkciókat ellátó 
perifériáé, hogy közvetlenül kereskedjen, mivel a gazdasági érdekeit hatalmi helyzeté-
ből fakadóan érvényesíteni képes központ gyakran nyomott  áron vásárolta fel a 

II. 11. táblázat.

A nyersanyag és a késztermék árarányainak (hozzáadott  érték) változása, 1846–1870
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1846 26 1,33 19,55 24,5 1,20 20,42 110 38–40* 2,89

1851 24 1,10 21,82 10,1 1,37  7,37 140–150** 33–36** 4,15

1856 26 1,80 14,44  9,7 1,45  6,69 166 48 3,46

1860–1870 17–22 1,60 10 8–10 105–115 30–35 3–3,5

* 1845–1848; ** 1851–1855.

Az ipari termékek árai az alábbi műből válogatva és számolva: Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce de 

la Turquie et de la Bulgarie III. i. m. A nyersanyag és a késztermék között i árkülönbség esése fi gyelhető meg a nyers-

anyagok árának lassú emelkedése miatt  (ez pedig a bérek emelkedésének következménye), melyet a késztermékek 

ára alig követ.

II. 12. táblázat.

A nyersanyagok és a munkabérek abszolút és relatív (egymáshoz viszonyított ) aránya, 

1846–1856

Év Fonal 

Gyapot-
fonal 

(frank/
kg)

Nyers-
selyem 

Napi 
munkabér 

(gros)

Fonal 
ára 

Gyapot-
fonal ára 
(index)

Nyers-
selyem 

ára 

Napi 
munkabér  

1846 1,33 1,20 38 5,9 1,00 1,00 1,00 1,00

1851 1,10 1,37 33 7,8 0,83 1,14 0,90 1,31

1856 1,80 1,45 48 8,0 1,35 1,21 1,26 1,36

Az ipari termékek árai az alábbi műből válogatva és számolva: Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce de la 

Turquie et de la Bulgarie III i. m. A munkabérek növekedése nem haladja meg jelentősen a nyersanyagok áremelkedését.
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felesleget. A gabonaellátás és -elosztás a központi birodalmi kormányzatnak a 18. 
század végén évente 2–3 millió piaszter (20–30 millió gramm ezüst) profi tot ho-
zott , ami azt jelenti, hogy a gabona 60–70%-kal magasabb áron kelt el a városban, 
mint ahogy azt a szaloniki, várnai és román kereskedők eladták  Isztambulnak (a 
szállítást is beleértve). Az árkülönbözetre példa: egy kile gabona ára 3–4 piaszter 
volt a 18. század végén  Isztambulban,  Macedóniában 1,5–2 piaszter,108 így az 1758-
ban  Isztambulba érkező 6,5 millió kile (237 ezer t) gabona 10–13 millió piaszter 
helyett  18–20 millióért kelt el. A város 1850 körül évi 50 millió tojást fogyasztott  el. 
1674-ben a centrumba 200 ezer bivalyt, 4 millió juhot és 2,8 millió bárányt vitt ek 
élelmezés céljából.109 A város ellátására  Ruméliából beszolgáltatott  juhok száma a 
19. században is meghaladta az évi félmilliót, s további 100 ezer állat faggyúja szol-
gálta a lakók megélhetését. Cvjatko Hadzsi Georgiev panagüristei és koprivstricai 
kereskedő egymaga 5–10 ezer kost és bárányt küldött  a konstantinápolyi piacra – 
ha mindegyiken csak 1 grost nyert, és levonjuk a szállítási költségeket, már akkor 
is egy átlagos falusi házat vehetett  magának egy év alatt .110 A juhexportból  Havas-
alföld biztosított  negyedmillió állatot: mindezek alapján el lehet képzelni, hogy a 
szabadkereskedelem nyugati propagálása mekkora kárt okozott  egyes isztambuli 
köröknek. A fennálló szisztémát kihasználó mubayaacık gabonafelvásárlási joggal 
rendelkeztek (például az  Evrenosz klán a  Vardar-völgyben), ami azt jelentett e, 
hogy a gabona 10%-át saját maguknak vehett ék meg ugyanazon a nyomott  áron, 
amit a kormány fi zetett  a beszolgáltatásra kötelezett  termelőnek, majd piaci áron 
adták tovább, az árkülönbözetet megtartva maguknak, s csak a kormányzati árat 
befi zetve a szultánnak.111 Az áremelkedéssel járó nagyhatalmi beavatkozás a kereskedel-
mi viszonyokba (a szabadkereskedelem preferálása, árfelszabadítás) rövid távon el-
sősorban a perifériának volt hasznos.

Egy korábbi fejezetben láthatt uk, hogy a kényszerbeszolgáltatások rendszere 
a napóleoni blokád idején már döcögött ,112 az 1827-es navarinói vereség után pedig 
olyan éhínség tombolt a fővárosban, hogy befolyásolta a szultán tárgyalókészségét 
is. Mivel eközben  Európában egyre nagyobb igény mutatkozott  az élelmiszerek 
és a nyersanyagok iránt, ez a  Balkánon is áremelkedéshez vezetett , ami az állami 
felvásárlók hasznát is csökkentett e, ha nem hárított ák át a költségnövekedést a fő-
városi lakosságra. A provizionista politika repedései nem csak a gabonapiacon je-
lentkeztek: a szófi ai patkolókovácsok már 1804-ben  Rodostóban adták el árujukat, 
mert ott  magasabb árat kaptak érte, s csak a maradékot vitt ék  Konstantinápoly-
ba.113 A kormányzat 1829–1832 között  sikertelenül próbálta rögzíteni az alapélel-

108    Karpat, K.: Ott oman Population 1830–1914 i. m. 87. 
109    Tonev, V.: Balgarszkoto csernomorie prez vazrazsdaneto. Ak. Izd. Marin Drinov, Szofi ja, 1995. 91.
110    Paskaleva, V.: A Contribution to the History of Trade in the Bulgarian Lands during the 1st half of 

the 19th Century. Bulgarian Historical Review, 1980/2. 28.
111    Karpat, K.: Ott oman Population 1830–1914 i. m. 87. A Szalonikit 1430-ban a szultán kezére játszó 

Evrenosz család leszármazott ai (Yusuf bej) még az 1840-es években is állami hivatalnokok,  Szalo-
niki muhassıljai voltak Blunt konzul beszámolója szerint.  Özdemir, B.: Being a Part of the Cinderella 
Service i. m. 249.

112   A napóleoni háborúk előtt  ugyanis a francia–török kereskedelmi forgalom értéke 85 millió livre 
volt, az 1800-as évek elejére ez 30 millió frank alá esett , majd a blokád idején újabb 33%-kal csök-
kent.  Paszkaleva, V.: Za targovszkite vrazki i. m. 58.

113    Paskaleva, V.: A Contribution to the History of Trade i. m. 31–34.
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miszerek árait,  Isztambul ellátása egyre nagyobb gondot okozott , mert a nyomott  
áron vásárolt gabonát a termelők nem szívesen értékesített ék a kormányzatnak, 
különösen hogy ebben az évtizedben a piaszter teljesen instabillá vált. 

A perifériák igénye a jövedelem redisztribúciójára párhuzamosan jelentkezett  
a helyi (adóbérlésből meggazdagodó) elit megerősödésével, mely végső soron a 
tartományok szeparatizmusához és központt al való kapcsolatainak meggyengü-
léséhez vezetett . A szabadkereskedelem megteremtése iránti igény, a hatalmak 
gazdasági behatolása pedig szorosan összefonódott  a birodalom külpolitikai ku-
darcaival (1806–1812: orosz–török háború, 1821–1830: görög függetlenségi harc, 
1828–1829: orosz–török háború) és az ezekkel karöltve járó belpolitikai zavargá-
sokkal (1806–1808-as janicsárfelkelések és a derebégek beavatkozása, a janicsárság 
1826-os feloszlatása), amelyek a központ részéről a bevétel növelésének igényét, 
vidéken az imént említett  folyamatok felerősödését eredményezték. A birodalmat 
tehát egyszerre több kihívás érte, részben gazdasági jellegűek, s ez a belső refor-
mok szükségességét eredményezte.

(1) A szabadkereskedelmi igények már az 1774-es kücsük-kajnardzsai béke-
kötés után megjelentek, és a békefeltételek véget vetett ek az oszmánok fekete-ten-
geri kereskedelmi monopóliumának, amit  Isztambul igen megsínylett . Mivel az 
orosz hajók megállás és kirakodás nélkül haladhatt ak át a szorosokon,  Isztambul 
elvesztett e „árumegállító jogát”. Balkáni kereskedők is egyre gyakrabban szerez-
tek papírt arról, hogy áruik orosz eredetűek vagy orosz kikötőbe tartanak, mert 
ebben az esetben nem kellett  megállniuk, sem vámot fi zetniük  Isztambulban, így 
 Várna és  Constanța gabonája kijuthatott  a világpiacra. A változás nagy nyertese 
 Odessza kikötője lett . Hogy a tengerszorosok kérdésének jelentősége mennyire 
nem elhanyagolható, s hogy az oroszok törekvése a „meleg tengerek” felé gaz-
dasági okokkal is magyarázható, bizonyítja, hogy míg 1795-ben  Odessza összes 
forgalma csak 68 ezer rubel volt, addig 1822-ben exportja 3,4 millió rubel (importja 
2 millió), 1832-ben 6,4 millió, 1842-ben 10,3 millió, a kritikus 1847-es évben pedig 
27 millió rubel (importja csak 6,3 millió rubel).114 Ez utóbbi évben a gabona jelentős 
része bizonyosan nem  Konstantinápoly szükségleteit elégített e ki. Mint írtuk, az 
 Odessza– Konstantinápoly szakaszon a cikkek eladásából származó haszon a 25%-
ot is meghaladhatt a például a vaj és kaviár esetén (I. 13. táblázat), amelynél az ipari 
és banki befektetések sem hoztak lényegesen többet.

Az újabb orosz békekötés ( Drinápoly, 1829) gazdasági következménye pe-
dig az volt,115 hogy a román fejedelemségek gabonabeszolgáltatási kötelezett sé-
ge megszűnt, így ott  is a piaci viszonyok váltak uralkodóvá, amihez a bojárok 
és zsidó bérlők gyorsan alkalmazkodtak: a dézsma emelésével és a jobbágytel-
kek terjedésével kívánták hasznukat növelni (lásd részletesen az I. kötetben). A 
béke lehetővé tett e a  Duna menti fejedelemségeknek, hogy kereskedjenek. Ez a 
rendelkezés nemcsak a görög kereskedők helyzetét ingatt a meg, de végérvénye-
sen aláásta az isztambuli felvásárlók helyzetét és a fi xált árakat is. A balta-limáni 
egyezménnyel (1838), a piaci viszonyok győzedelmeskedésével pedig hamarosan 

114    Paskaleva, V.: Le mer Noire et son litt oral a l’Epoque de la domination Ott omane sur les terres bul-
gares. Bulgarian Historical Review, 1975/3. 73–94.

115   Amellett , hogy 200 millió piaszter jóvátételt fi zetett  a birodalom az oroszoknak.
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megszűnt a muszlim adóbérlők exportmonopóliuma is, s helyüket a kereskedelmi 
kedvezményeket kicsikaró, gyakran külföldi kereskedők vett ék át. 

(2) A birodalom kezdetben azért sem alkalmazkodott  a szabad piac igényei-
hez, mert a 19. század elején látszólag még jó pénzügyi helyzetben volt: Eton sze-
rint a miri földekről befolyt adók miatt  a központi bevétel körülbelül 4 millió font 
sterling volt, amely 0,8 milliós költségvetési többletet jelentett .116 Ha azonban té-
telesen megvizsgáljuk a kiadásokat, akkor súlyos visszásságokra lelünk, melyek 
nem tett ék hatékonnyá az oszmán államszervezet működését. Ez a 18. század végi 
45 millió piaszter 1870-es áron 450 milliót, azaz körülbelül 100 millió frankot ért, 
de száz év múlva a bevétel reálértéken (frankban) ennek bő háromszorosa volt, 
miközben a birodalom lélekszáma nem nőtt . Noha ennek a növekedésnek fele-
részben117 a felvett  hitelek az okai, 1776-ban az egy főre jutó adó értéke így (még 
 Pamuk adatainak első fejezetben történt korrekciójával) is igen alacsony volt az 
1870-es értékhez képest. 118 Az Eton által közölt érték messze volt az 1787–1790-es 
17 millió fontos brit átlagtól (hasonló lakosságszám mellett ), miközben 20 millió 
font értékű árut sajátított ak ki a parasztságtól.119 Azaz a családonkénti 120 g ezüst 
adóbevétel mellett  ötször ennyi nem folyt be. Ez a köztes szinteken végbemenő je-
lentős elszivárgásra, illetve a keresztények túladóztatására utal (a harács a bevételek 
40%-át adta, a keresztények aránya ugyan elérte a lakosság 40%-át, de más adót is 
fi zetniük kellett ).120 A jövedelem döntő hányada a helyi elit kezén halmozódott  fel 
(s pazarlódott  el jelentős része a reprezentációra s a rivalizálásra, a magánhadse-
reg fenntartására). 

1776-ban a hárem lakói magasabb jutt atást élveztek, mint a vidini helyőrség, 
pedig az utóbbi a raison d’etat szempontjából némileg hasznosabb volt (II. 13. táb-
lázat). Az alacsonyabb hivatalok dolgozóinál lényegesen jobban kerestek a palota 
agái (ez a probléma később is fennállt). Látszólag kidobott  pénz volt a  Mekkának 
adományozott  9000 erszény (1 erszény = 500 piaszter, 10%, ebből kellett  ugyanis 
fedezni a vallási célok mellett  az oktatási és szociális költségeket is), még inkább a 
szultánáknak és a trónfosztott  krími tatár kánoknak folyósított  nyugdíj. A központ 
eltékozolta a modernizáció lehetőségét, mielőtt a hatalmak gazdasági behatolásának követ-
kezményei visszafordíthatatlanná váltak volna. 

A bevételi struktúra sem volt modern, hiszen az indirekt adók alárendeltek 
voltak, bár a kor színvonalához képest ez nem volt kivételes, viszont az egy főre 

116    Eton, W.: A Survey of the Turkish Empire i. m. 41–47. Stratford Canning 2,25 millió fontra tett e az 
állami bevételeket 1800 körül,  Thornton 3,7 millióra, vélhetően a piaszter/frank átváltási arány 1:2-
ről 1:1-re történő eltolódása az oka az eltérő fontban számított  értéknek.  Madden, R. R.: The Turkish 
Empire in its Relations with Christianity and Civilization I. London, 1862. 534–536.

117   Az 1850-es években (még a hitelfelvételek előtt )  Ubicini 6–7 millió fontot kalkulált, azaz 50 év alatt  
megduplázódott  az államkincstár bevétele.

118   4 millió családdal számolva ez 10 piaszter vagy 20 frank/család, azaz körülbelül 120 gramm ezüst. 
  Eneholm szerint  Jambol és  Karnobat térségében 1829-ben családonként legkevesebb 150–200 
 piaszter (az infl áció miatt  120–180 gramm ezüst) volt az adó értéke a tized nélkül, de rendkívüli 
hadiadóval. Ugyanakkor az adó relatív alacsonyságára utal, hogy ekkor a családonkénti adó  Ru-
méliában 1850 után a 60 frankot is meghaladta,  Egyiptomban pedig már 1825-ben 20 frank adó 
jutott  egy főre.

119    Owen, R.: The Middle East i. m. 59–60.
120   Sarkítva: a lakosság 40%-a fi zett e az adó 55–60%-át.
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jutó adóbevételek európai viszonylatban is igen alacsonyak voltak. Ez volt a fő 
probléma: a központi költségvetést ugyanis eredetileg úgy tervezték, hogy az udvar szük-
ségleteit és bizonyos katonai igényeket elégítsenek ki (az előbbit részben a magánkincs-
tár fedezte, a katonai költségek részesedése pedig a 18. század előtt  még elérte a 
80%-ot, de ugyanez a korabeli  Angliára is érvényes volt),121 a többi szisztémát és a 
vidéket eredetileg önfenntartónak tervezték. Ezért a tényleges bevételek csak 30–
50%-a jutott  el a kincstárig (a hiányzó részt nem kizárólag az iltizám során elszivár-
gó összeg adta, hanem a szpáhik kezében, helyben maradt, illetve a tartományok 
működtetését tett ék lehetővé). A rendszer ezen sajátossága tehát nem eredendő 
hiba (miként az adóbérlet sem), csak később vált anakronisztikussá, amikor a 
szpáhi harcmodor elavult, s a helyi szintre befolyó jövedelmek a katonailag hasz-
navehetetlenné vált rétegek kezében maradtak. Ezért volt jelentős lépés a szpáhik 
„nyugdíjazása”.

E rendszernek nagy volt a tehetetlensége. A költségvetés felügyelete 1838-
ban örmény bankárok kezében volt ( II. Mahmúd idejében a birodalmi pénzverde 
felügyelője is egy örmény,  Kazaz Artin, a szultán egyik kegyeltje volt):122 meg-
esett , hogy maguk az adóbérlőknek hitelező bankárok követelték az újabb adók 
kivetését, hogy azt beszedve korábbi kölcsöneik értékét (akár az adóbérlőknek fo-
lyósított ák, akár a Portának) visszakaphassák, még mélyebb adósságba taszítva a 
helyi lakosságot.123 Az így befolyt összegek hiába vezett ek látszólag a költségvetés 
emelkedéséhez, valójában a háborúk során felvett  belső kölcsönök fedezetéül szol-
gáltak. Az örmény bankároktól a „hagyományos” bűnbakkeresési-konfi ská ciós 
eljárással124 megszabadulni nem volt könnyű, hiszen ortodoxként és beratliként 
nagyhatalmi protektorral rendelkeztek. Befolyásuk mögött  az állt, hogy mivel a 
birodalomban az 1860-as évekig nem működött  bank, így a pénzváltás és hitelezés 
(így részben az adószedés is) zömmel magánszemélyek, a sarrafok kezébe került. 
Eredetileg nem kizárólag pénzműveletekkel, hanem ötvösmunkával is foglalkoz-
tak: 1761-ben  Isztambulban 137 sarraf és ezüst- és aranyműves dolgozott , de ezek 
fele csak pénzügyletekkel foglalkozott  már ekkor is.125 Egy kétszáz nevet tartalma-
zó 18–19. századi lista alapján leszögezhető, hogy ez a foglalkozás nem a muszli-
mok jellemzője volt (mindössze négy muszlim név található a listán). A nem musz-
limok közül a zsidók és az örmények tett ék ki a többséget.126 A nem muszlimok 

121    Fodor P.: Adatok az 1596. évi egri (mezőkeresztesi) oszmán hadjárat költségeihez i. m. 241.
122    Cezar Y.: The Role of the Sarrafs in Ott oman Finance and Economy in the Eighteenth and Nine-

teenth Centuries. In: Frontiers of the Ott oman Studies i. m. Vol. 1. 61–77.
123    Michoff, N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 2. 177. Korizmics akadémiai 

székfoglalója (1860) szerint is: „[…] rosszabbak lettek ez állapotok még az örmény-bankároknak a bér-
jószágok árverésébe történt beavatkozásával […] a basák nagyobbik része, hogy vállalkozhasson, az örmé-
nyekhez kényszerült fordulni pénzért, kik jó haszonért a szükséges összeget előlegezve, őket azután a nép 
zsarolásában derekasan gyámolították.”

124   Mint például az anatóliai  Karaosmanoğlu család, vagy  Irak esetében. 
125    Cezar Y.: The Role of the Sarrafs i. m. 61–77. Viszonylag zárt csoport volt: bekerülni speciális enge-

dély (gedik) birtokában lehetett , vagy pedig egy hely megüresedése esetén. A megüresedett  posz-
tot az tölthett e be, aki többet fi zetett , de a gyakorlatban ez az elhunyt gyermekeinek, rokonainak 
preferenciáját jelentett e. Ez persze hosszú távon a tőke koncentrációját eredményezte, ami a pénz-
emberek szerepének erősödését vetíti előre.

126   A keresztények és zsidók felülreprezentáltságát magyarázza, hogy mivel nem lehett ek földbirto-
kosok (illetve az előbb-utóbb iszlamizálásukat eredményezte – a keresztény szpáhibirtokosok 15. 
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98%-os dominanciája ellenére viszonylag ritkán volt olyan panasz, mely a sarrafok 
nemzetiségét-vallását érintett e volna (1780, 1823, 1848). Gyakoribb volt a közössé-
gen belüli rivalizálás, így például a katolizáló örmény pénzváltókat nem katolizált 
társaik előszeretett el jelentett ék fel a szultánnál, halált kérve fejükre (száműzésre 
enyhítve). A sarrafok ügyfelei – egy 1814–1835 között  elhunyt, 435 főt és 22 millió 

században 50%-ot kitevő szerbiai rétege is hitehagyott á vált egy-két generáció alatt ), így kevesebb 
jövedelmező foglalkozás állt előtt ük nyitva, viszont a vagyon örökíthetősége elé nem gördített ek 
akadályt. A modern kor beköszöntével a bankárok zöme szintén nem muszlim volt, hanem a gö-
rögök domináltak a birodalom egész területén (II. 15. táblázat).

II. 13. táblázat. 

A  Török Birodalom központi bevételeinek és kiadásainak megoszlása, 1776*

Bevétel Erszény (1 erszény = 500 piaszter) % 

Harács 39 077 43,9

Egyéb adók 36 794 41,3

Nem fi x összegű adók 14 014 15,7

Összesen 90 ezer v. 45 millió piaszter  

Kiadás Erszény (1 erszény = 500 piaszter)  %

Isztambuli városi őrség 
(szultáni magánhadsereg)

22 700 28,7

Szultáni konyha fi zetése   700  0,9

Agák fi zetése a palotában  1 700  2,2

Hárem  1 800  2,3

Galata felügyelőjéé   500  0,6

Konyhai kiadások  1 800  2,3

Mészárosok főnöke   600  0,8

Birodalmi erődök 18 000 22,8

Adomány  Mekkának  9 000 11,4

Flott a tengerészei  2 700  3,4

Flott a felszerelése   800  1,0

Admiralitás  1 800  2,3

Nyugdíj (szultánák és trónfosztott  krími kánok)  1 372  1,7

Vidini helyőrség  1 250  1,6

Boszniai helyőrség  1 970  2,5

Újoncozás   472  0,6

Hivatalok  1 200  1,5

Dunai őrség  3 521  4,5

Posztok fenntartása  1 700  2,2

Összesen 79 ezer v. 37 millió piaszter  

* A költségvetés nem tartalmazza a szultán magánkincstárát, a pasák és a vakufb irtokok bevételeit és kiadásait.

 Eton, W.: A Survey of the Turkish Empire i. m. 41–47. 
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piaszteres adósságot tartalmazó minta alapján – főleg állami hivatalnokok vol-
tak (részben az adóbérlés tőkeigénye miatt ), például maga  Tepeleni (Janinai) Ali 
pasa; nem muszlim mindössze három akadt között ük (II. 14. táblázat). Az átlagos 
adósság az elhunytak esetében 50 ezer kurus volt, vezető tisztviselők esetében 
százezres nagyságrendű, s ennek zöme a sarrafoktól felvett  hitel, a többi adóssági 
forma részesedése elenyésző volt! Lényegében állami tisztviselőket magánembe-
rek fi nanszíroztak, ez esetenként állami feladatok magánpénzből való finanszírozását is 
jelenti. Ez egyrészt a bürokratikus elitre gyakorolt külső befolyás növekedését je-
lenti, amely immár nem kizárólag a Portától függött , másrészt a hitelezők politikai 
szerepének növekedését eredményezte. 

A probléma tehát összetett , a gond mélyebb gyökerű: a hatalmak erősödő 
gazdasági behatolása (1), a költségvetés rossz szerkezete mellett  (2) a fi skális poli-
tika problémája (3), továbbá ehhez kapcsolódva az állam reorganizációs törekvé-
sei és a belpolitikai krízis hatása (4) is részletezendők.

(3) A  Török Birodalom monetáris politikáját 1800–1850 között a devalvációk sora 
jellemezte, s nem a külföldi hitelfelvételek. Kérdés, hogy miért alakult ez ki, s miért vál-

II. 14. táblázat.

Állami hivatalnokok és helyi előkelők adóssága és hitelezőik származása, 1815–1834

Elhunyt neve és posztja
Teljes adósság 

(kurus)
Fő hitelező (sarraf) 

neve

Tartozás 
összege 
(kurus)

Elhadj Ali pasa (váli) 922 209 Patrik 579 236

Elhadj Ali aga (zikhnai aján) 841 245 Gelgeloglu Bogosz 837 945

Mehmed Selim pasa (vezír) 288 717 Bogosz 226 397

Berkovicai Yusuf pasa 116 985 Artin 113 929

Izmail pasa (Yenişehir mutaşarrifj a) 262 773 Markar 165 000

Bosnyak Sülejman pasa (Trikkala válija) 237 067 Tinginoglu Oszeb 236 567

Tepeleni Ali, Veli pasa, Mukhtár pasa 792 948 Kirkor 309 500

Sülejman aga (melniki aján) 147 000 Hodzsador 140 000

 Cezar, Y.: The Role of the Sarrafs in Ott oman Finance and Economy in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. In: 

Frontiers of the Ott oman Studies i. m. Vol 1. 74.

II. 15. táblázat.

A bankárok etnikai megoszlása, 1912

Terület
Összes 
bankár

Görögök Örmények Zsidók Törökök Egyéb

 Isztambul   40 12 (30%) 12 (30%)   8 (20%) 0   8

 Rumélia   32 22 (70%) 3 (10%)   3 (10%) 0   4

 Anatólia   90 40 (44%) 27 (30%) 0 2 21

Összesen 162 74 (45%) 42 (25%) 11 (7%) 2 32

Marouche, P.–Sarantis, G.: Annuaire Financier de la Turquie. Constantinople, 1912. 137–140.
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tozott  meg később a fi skális koncepció: miért következett  be az eladósodás, mely a 
birodalom gazdasági függetlenségének elvesztéséhez vezetett . 

A költségvetési bevételek – versenyképesség növelését szolgáló – növelésé-
nek számos módja volt a 18. században és előtt e: ilyen volt a területi és népesség-
növekedés, pénzrontás, kereskedelmi forgalom növelése vagy az adójövedelmek 
növekedése. Itt  elsősorban az adók jövedelemből való részesedésének (adókulcs) 
növelése, esetleg az adózók körének kiterjesztése jöhetett  szóba, mert maga az 
egy főre eső jövedelem növekedése a növekedés alacsony volta miatt nem lehetett jelentős 
bevételi forrás 1800 előtt  Európa nagy részében.  Maddison és  Jan Luiten  van Zan-
den szerint 1800 előtt  a nemzeti jövedelem éves növekedése 0,4% volt (kivéve 
Hollandiát és  Angliát, ahol sokkal magasabb, s ez az oka az állam nagyobb ha-
tékonyságának is), 1800 után viszont a növekedés évi 2%-ra nőtt . Másképpen: 
a 19. század előtt  csak azok az országok váltak versenyképessé, amelyek jöve-
delmeiket az adók szigorításával tudták növelni. Ehhez viszont erős központi 
apparátusra volt szükség:  Karaman és  Pamuk szerint azok az államok, melyek 
hatékony és centralizált adóztatást építettek ki, jobban meg tudtak felelni a kihívásoknak 
és gazdasági növekedést is mutattak, illetve késleltetni és enyhíteni tudták a világgaz-
dasági válságok hatásait.127 Szerintük azok az államok, ahol a katonai fegyelem a 
központi adminisztrációban is megjelent (például az  Elbától keletre megvalósu-
ló abszolutizmusokban), szintén sikeresek voltak a modernizációban ( Nyugat- 
Európában más jelenségek domináltak). Azok viszont, amelyek gyenge vagy 
nem központilag szervezett  hadsereggel rendelkeztek (például a javadalombir-
tokból élő szpáhik), nem alkalmazták e szemléletet, s lemaradtak.

Másfelől: az alacsony urbanizáció és az egy főre eső jövedelmek nagy különb-
ségei szintén okai voltak az oszmán költségvetés forráshiányának. Ugyanis hiába 
magas az egy főre jutó átlagjövedelem akár európai összevetésben is, ha az orszá-
gon belül mért medián ennél jóval kisebb (azaz sok a szegény, és az átlagot a nagy 
jövedelemmel bíró, de kis létszámú elit emeli meg egy „homokóra”-típusú társada-
lomban). Ekkor nem lehet adóemeléssel jelentős bevételtöbbletet produkálni (II. 16. 
táblázat).128 Statisztikai szemszögből nézve az abszolutizmus fi skális politikája ezért 
támaszkodik részben a polgárságra, középrétegekre (ezért is alakul ki az erősödő 
középosztállyal jellemezhető társadalmakban), hiszen az ő jövedelmük az átlag 
közelében van. És éppen ez, a nem állami bért kapó adóztatható réteg vékony az 
Oszmán Birodalomban (az adóbérlők száma relatíve kicsi volt, a földjövedelemből 
élők bevételeinek becslése pedig pontatlan). Egy olyan társadalomban, ahol az át-
lagjövedelemhez közeli szinten élő lakosság részesedése az összkeresőkből nagy, e 
réteg fogja adni a befolyt adók zömét, így előbb-utóbb befolyással bír a politikára is, 
miközben az állam összjövedelme nagyobb lesz, mint a polarizált társadalmaké. Ez 
lesz jellemző a sikeresen centralizáló európai abszolutizmusra. Egy olyan polarizá-
lódott  társadalomban, mely nélkülözi a középrétegeket, a felső osztály adja az adók 
zömét, így az uralja a politikát is, miközben az összbevétel a fejlett  középrétegekkel 
rendelkező országoké alatt  maradt. Ez volt a helyzet az Oszmán Birodalomban is 

127    Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances i. m. 593.
128   Egykulcsos, nem progresszív adóztatás esetén érvényes kitétel – lásd a magyar kormány adópo-

litikáját.
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(II. 16. táblázat). A jövedelmek dinamikus emelkedése híján tehát a létező társada-
lomszerkezet is befolyásolta a beszedhető adók mennyiségét.

A centralizáció, az állami bevételek növekedése és a fejlett  középosztály tehát 
feltételezik egymást. Mivel a decentralizált korszakokban az adójövedelmek több 
mint fele nem jutott  el a központi kincstárba, hanem a helyi oszmán elit kezére ke-
rült, az állam likviditási problémái kezelése129 érdekében a leértékelést választott a. 
Dönthetett  volna úgy is, hogy az adóterheket növeli, így egyre gyakrabban szedte 
be az avarizt, a rendkívüli fejadót; ez viszont hatékony és centralizált (költséges) 
apparátus működését igényelte, ennek hiányában ugyanis az adó nem jutott  el a 
központba (miközben a ráják terhei nőnek). A devalváció sokkal olcsóbb volt.

A fi zetőeszköz leértékelésével a birodalom három legyet ütött  egy csapásra: 
lehetővé tett e, hogy az állam növelje saját bevételeit (az ezüstt artalom különbö-
zete a kincstáré maradt), egyútt al csökkentse a kincstár kiadásait (az állami hi-
vatalnokok bérének nominálértéke nem változott  jelentősen), továbbá hogy így 
csökkentse a belső hitelek miatt  felszaporodott  adósságát, folyó áron törlesztve 
azt.130 A reakció nem egyedülálló: 1811-ben az  Osztrák Császárság szintén élt 
a devalváció lehetőségével, amikor a papírpénzek értékét az ötödére csökken-
tett e a vert pénzekhez képest, eliminálva ezzel a hadseregszállítók hasznát, de 
egyben saját tartozásait is. Ugyanígy járt el az oszmán állam is.131 A leértékelést 
1768–1774 között  a kincstárban lévő tartalékok felhasználásával még sikerült el-
hárítani, mely viszont hátrányosnak bizonyult a  III. Szelim-féle reformkísérletek 
fedezete szempontjából. A tartalékok felélése után, az 1787–1792-es orosz–oszt-
rák–török háború során a piaszter értéke (ezüstt artalma) már drasztikusan, egy-
harmaddal csökkent. 1828–1831 között  pedig az újabb orosz–török háború okoz-
ta túlköltés hatására újra 80%-kal csökkent a kurus ezüstt artalma,132 s immár 0,8 
gramm alá esett  (1780 előtt  10 gramm körül volt), s csak 1840 után emelkedett  1 
gramm fölé.133

A leértékeléseket még számos esemény indokolhatt a. Lehetett  monetáris oka 
is (az arany-ezüst árfolyam ingadozása) a fi skális (bevétel növelését célzó) okok 
mellett . 1750-től kezdve a birodalomban az ezüst erősödött  az aranyhoz képest 
(ami a bérek vásárlóerejének növekedését eredményezte volna leértékelés nélkül). 
A háborús helyzetek gyakorisága szintén ilyen ok.  Karaman és  Pamuk regresz-
szióanalízissel számos ország esetében bizonyított ák, hogy a háború (mint fő ki-
adásnövelő tényező) növeli a leértékelések valószínűségét, míg a nagyobb adóbevételek és 
a kiadások kontrollja csökkentik azt: a magas egy főre eső jövedelemmel rendelkező államok 

129   A kiadási oldalt elsősorban a háborúk befolyásolták, a többi kiadás szerkezete viszonylag stabil 
volt a 18. században: így míg 1747–1768 között  nem volt defi cites év, addig a rákövetkező orosz–
török háború során jelentős hiány halmozódott  fel.

130    Pamuk, Ş.: From Debasement to External Borrowing. Changing Forms of Defi cit Finance in the Ot-
toman Empire. In: Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe. Eds.: Avramov, R.–Pamuk, Ş. 
BNB, Szófi a, 2006. 7–8.

131   Papírpénz híján itt  ténylegesen az ezüstt artalmat csökkentett ék, a különbözet a kincstáré maradt, 
s fi nanszírozhatt a például a háborús túlköltést, jóvátételt stb. (A kirdzsali kor után érthető, hogy 
nem adóemeléssel kísérletezett  a birodalom.)

132    Pamuk, Ş.: From Debasement to External Borrowing i. m. 14. 
133   1788-ban még 5,5 kurus ért 1 velencei aranydukátot és 11 kurus 1 angol fontot, 1814-re egy angol 

font 23 kurussal volt egyenértékű. 1844-re 1 dukát 50–52 kurust ért, az angol font 110 kurust. 
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kisebb valószínűséggel fordultak leértékeléshez háborúk idején. A városiasodás és a leérté-
kelések között negatív korreláció volt kimutatható.134 A hadviselés nagyobb hatással volt a 
költségvetés alakulására, mint az elit reprezentációs költségei. 135

Ezek után nézzük meg először a birodalmi költségvetés helyzetét részleteiben 
(I. 1–I. 2. és II. 9–II. 10. ábra), majd a költségvetési egyensúly helyrebillentéséhez 
rendelkezésre álló eszközök, többek között  a devalvációs politika hatásait. 

1560–1780 között  az oszmán állam adóbevételei ezüstben kifejezve alig 
nőtt ek (100–200 t ezüst: a központi költségvetés alárendelt szerepét bizonyítja, 
hogy a tímárbirtokokról további 200–300 t folyt be, de ezek nem jutott ak el a 
központig, annak a rendszer szabályozására a javadalombirtokok újraelosztása 
állt rendelkezésre),136 ugyanakkor 1780–1914 között  megtizenötszöröződtek. Az 
egy főre eső értékek sem változtak lényegesen 1780-ig. Az állami adóbevételeket 
ekkor a GDP 4–6%-ára becsülték, az  Angliára ekkor jellemző 10%-ot csak a 19. 

134    Elgin, C.– Karaman, K.– Pamuk, Ş.: The Determinants of Debasement i. m.
135    Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Diff erent Paths to the Modern State i. m.  Franciaországban és  Spanyolor-

szágban az egy főre jutó adóterhek (munkanapokban megadva, de GDP-hez mérten is) értéke to-
vább nőtt  e korban is, meghaladták a lakosság bevételnövekedését: ez volt jellemző Oroszországra 
és az Oszmán Birodalomra is. 

136    Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances i. m. 604. Az állami kontroll hiánya szintén a keleti 
társadalmak sajátossága. Nyugaton az abszolutizmus örökségeként minden adóbevétel befolyt 
a központi kincstárba és onnan osztott ák vissza, ezáltal megnövelve a rendszer hatékonyságát 
(kontrollálhatóságát és a jövedelmek újraeloszthatóságát vö. I. 11. ábra). 

II. 16. táblázat.

Társadalomtípusok diff erenciái a központi bevételek szempontjából*
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Szegények 
(200 pénz)

40 18 70 40 70 36 55 33

Középosztály 
(500 pénz)

50 60 20 30 10 13 23 33

Felső rétegek 
(1000 pénz)

10** 23 10 30 20** 50 12 34

Állam 
adóbevétele 
(10%-os 
adókulccsal)

4300 3400 3900 3500

* Egykulcsos adó esetén érvényes megközelítés; ** Hiába vannak kétannyian a leggazdagabbak, a nemzeti össztermék 

így is alacsonyabb a polarizált társadalomban; *** Az I. 17. ábra alapján az Oszmán Birodalomban a leggazdagabb 10% 

a nemzeti vagyon 30–60%-ával rendelkezett , tehát e típusba tartozik.
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század közepén érte el a birodalom. Az adók egyébként alacsony voltát – tehát 
nem csak a jövedelmek voltak alacsonyak, illetve nem csak az adószedő gépe-
zet volt kevéssé hatékony – bizonyítja, hogy a központi kormányzathoz befolyt 
adó 1780 előtt  egy képzetlen munkás 4 napi bérét tett e ki. Ha azt feltételezzük, 
hogy az adó fele sohasem érkezett  meg a központi kormányzathoz, ez akkor is 
csupán 8 munkanap.137  Pamuk és  Karaman hangsúlyozza, hogy míg 1800 előtt 
az egy főre jutó oszmán bérek és jövedelmek még összevethetők az európai országokéval, 
de a központi adóbevételek akkor is jóval azoké alatt maradtak. Szerintük nem az 1780 
utáni periódus növekedésében rejlik az oszmán állam modernizációs problémája, hanem 
az előtte jellemző stagnálásban.

A nyugat-európai országok központi költségvetésének bevételei ugyanis már 
1650–1659 körül elkezdtek markánsan emelkedni ( Anglia,  Franciaország,  Hol-
landia), a közép-európaiaké 50–100 évvel később, azaz sokkal hamarabb, mint 
a  Török Birodalomban (II. 10. ábra). Míg 1650-ben a  Török Birodalom központi 
(adókból származó) költségvetési bevétele meghaladta  Oroszországét és  Porosz-
országét, 1750-ben már egyforma volt a kincstárak bevétele, 1780–1789-re pedig a 
 Török Birodalom központi bevételei abszolút értékben már csak a porosz felét, az 
orosz harmadát tett ék ki. A kis lélekszámú Poroszország szerepeltetéséből látszik, 
hogy itt  az egy főre jutó érték nagysága (és növekedése) volt az abszolút növekedés 
forrása.138 A  Török Birodalomban a központi költségvetés egy főre jutó bevétele 
már 1550-ben is a közismerten decentralizált  Lengyelországgal „vetélkedett ” az 
utolsó helyért. Az európai országokban a költségvetés egy főre eső bevételei még 
1700 körül elkezdtek növekedni, azaz a bevételnövekedés forrása nem csupán a 
népességgyarapodásból származott .139 Mivel pedig  van Zanden szerint a nemzeti 
össztermék csak 1800 után nőtt ugrásszerűen, így Európában az 1700 utáni fajlagos be-
vételnövekedésért inkább az adókulcs növelése, mintsem a társadalom átstrukturálódása 
(vagyonosodása) felelős (vö. II. 16. táblázat). (Az előbbi az abszolutizmus, az utóbbi inkább 
a kapitalizmus jellemzője.)

Az Oszmán Birodalomban azonban még a népességgyarapodás is elenyésző 
volt hosszú távon (1800–1910 között ) a területi veszteségek miatt , a társadalom 
átstrukturálódásáról nem is beszélve. Itt  valóban csak az adókulcs növeléséből 
vagy egy centralizált rendszer kiépítéséből származhatott  az egy főre jutó közpon-
ti költségvetési bevételek növekedése a 19. század során. Illetve még valamiből – a 
fi zetőeszköz nemesfémtartalmának kivonásából. Ez veszélyes, számos társadalmi- 
gazdasági problémát okozó módszer volt, de a birodalom az inflációs politikára 
(pénzrontásra) való átt éréssel valóban képes volt növelni fajlagos bevételeit, me-
lyek a 18. század végén még igen alacsonyak voltak. (Az adóemeléssel az infl ációs 
politika kudarca után, a hitelfelvételek korában, 1856 után kísérleteztek – akkor is 
a kedvező külső körülmények, a gabonakonjunktúra hatására és a hiteltörleszté-

137   Uo. 606. A valóságban egy keresőre ennek többszöröse, mert a család nem dolgozó tagjait is tartal-
mazza az „egy főre jutó” kifejezés.

138   Ez még semmit nem árul el abból, hogy az adóteher a jövedelem hány százalékát teszi ki, így ön-
magában sem a birodalom lakosságának vagyoni helyzetére, sem az adóterhek százalékos nagy-
ságának változására nem lehet következtetni ebből.

139    Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances i. m. 610–611.
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sek szükségessége miatt .)140 Az egy főre jutó központi bevétel az oszmán  Törökor-
szágban 1789-ben azonban csak az orosz fele–harmada, az osztrák negyede volt. 
Így a szomszédos hatalmak a centralizáció során előnyre tett ek szert. E növeke-
déssel párhuzamosan az osztrák haderő létszáma az 1700-as 63 ezer főről 1780-ra 
263 ezer főre emelkedett . A porosz hadsereg létszáma ugyanezen periódusban 37 
ezerről 181 ezerre nőtt , szintén összhangban az adónövekedéssel, az orosz pedig 
50 ezerről 400 ezer fölé emelkedett  (a hadsereg létszámának növekedése megha-
ladta a központi bevételek egy főre jutó és abszolút növekedését is). Ugyaneb-
ben a periódusban a  Török Birodalom hadereje 150 ezer fő körül mozgott , azaz 
nem változott . A fiskális helyzet tehát jelentősen rontotta a birodalom versenyképességét 
konfliktus esetén. 

Az egy főre jutó adók regionális különbségei, illetve azok időbeli változása 
semmit nem mondanak a társadalom terheiről, csak a munkabérrel összevetve 
adnak arról tájékoztatást. Az alacsony központi bevételek oka ugyanis a szegény-
ség éppúgy lehetett , mint az alacsony adókulcs. Az adó (napi munkabérben ki-
fejezve) az európai  Török Birodalomban és  Lengyelországban volt 250 éven át 
a legalacsonyabb (II. 9. ábra).  Angliában már 1650 körül a török érték duplája, 5 
volt ez az arányszám.  Ausztriában 1650–1700 körül kezd emelkedni ez az érték, 
s 1780-ra 15-öt ér el, míg a török érték Pamuk szerint 4 körül volt (véleményem 
szerint magasabb). Azaz, az európai államokban az egyébként is magasabb napi 
munkabér egyre nagyobb hányadát kellett  adóként a központi költségvetésbe be-
adni.141 Nagy vagy növekvő bérek esetén ez az adóalanynak sem jelent elviselhe-
tetlen többlett erhet. Aranyban kifejezve az egy főre jutó költségvetési bevétel a 
zsugorodó  Török Birodalomban is megötszöröződött , de csak később, 1780–1900 
között .142 De ezzel is csak a spanyol vagy porosz érték harmadát érte el, és az orosz 
értékhez volt hasonló.143 Ez viszont a két keleti ország általános alulfejlett ségével 
volt összefüggésben: az egy főre jutó jövedelemhez képest az egy főre jutó adóbe-
vétel is alacsony maradt. Trendeket vizsgálva, 1784–1840 között  az egy főre jutó 
kormányzati bevétel/isztambuli napi munkabér arány 2-ről 6-ra nőtt , 1852–1873 
között  5-ről 12-re, ezt követően csökkent, majd 1900–1910 között  9-ről 12-re nőtt  az 
adó kifi zetéséhez szükséges ledolgozott  napok száma (I. 5. ábra). Összességében 
a központi bevétel ugyanezekben a periódusokban (1784–1840) 200-ról 500 tonna 
ezüstre, majd 500-ról 2500 tonna ezüstre nőtt  (1852–1873), és végül 2000-ről 3000-
re 1900–1910 között . Ez alapján közvetve az adóztatott  jövedelmek, bérek trendjei 
is mérhetők (II. 17. táblázat). 

A költségvetés bevételeinek növelésére a fentiek mellett  a kereskedelemből, 
illetve a belső kölcsönökből volt lehetőség. A  Török Birodalom büdzséjét rész-
ben a fő partnerrel, a franciákkal folytatott  kereskedelem tartott a egyensúlyban, 
mely a birodalom szempontjából békeidőben több periódusban is többletet mu-
tatott  (II. 18. táblázat). Ez akkor összességében is meghatározta a kereskedelmi 

140   Infl ációs politika idején, konjunktúra híján egy infl ációt meghaladó adóemelés felér az öngyilkos-
sággal.

141    Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances i. m 615.
142   Mivel az összérték 15-szörösére nőtt , ez a lakosság, illetve az adózók körének bővülését is felté-

telezi.
143    Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances i. m. 625.
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II. 17. táblázat. 

Az oszmán adóbevételek és munkabérek viszonya, 1784–1914
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1784–1840  2  7 3,50  200  500 2,5 stagnál

1840–1852  7  5 0,75  500  750 1,5 nő (2)

1852–1873  5 12 2,40  750 2500 3,0 stagnál

1873–1900 12  9 0,75 2500 2000 0,8 nő (1,2)

1900–1914  9 12 1,33 2000 3000 1,5 nő (1,2)

Karaman–Pamuk adatai alapján.

II. 9. ábra.

Az egy főre jutó adóból származó központi adóbevételek a napi munkabérben 

(munkanapban) kifejezve, 1500–1789

 Karaman, K.– Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances i. m.
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egyenleget, hiszen a napóleoni háborúk előtt  az európai török kereskedelem har-
mada, 30 millió livre (frank) értékben  Franciaországgal bonyolódott ,144 s 1700–1789 
között  a kereskedelmi intenzitás megnégyszereződött .145 De egyrészt a franciák 
1815 után teret vesztett ek, másrészt háborúk idején a kereskedelmi forgalom vagy 
blokkolt, vagy jelentős többletköltséget eredményez (fegyver- és élelmiszerimport 
növekedése). A birodalom pedig rengeteget háborúzott , ami hozzájárult a keres-
kedelmi mérleg defi citessé válásához. A belső kölcsönök (adóbérlet) okozta prob-
lémákat már részletesen elemeztük (gondoljunk a társadalom átalakulására, az 
ajánokra, a többletköltséget-bevételkiesést jelentő decentralizációra).

A devalváció hatására (a szultáni palota konyháinak adatai alapján) 1780–
1845 között  az élelmiszerárak átlag hétszeresükre emelkedtek. 1800-ban egy vekni 
kenyér 4 para volt, 1819-ben már 24 para (40 para = 1 gros). 1829-ben 1 oka gabona 
6 piaszter volt, 1839-ben már 18 piaszter, 1 oka vaj ára 3,5 piaszterről 11 piaszterre 

144    Damianov, S.: French Commerce with the Bulgarian Territories from the Eighteenth Century to 
1914. In: Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the Mid-Eighteenth 
Century to 1914.  War and Society in East Central Europe. Eds. Vacalopoulos, A. E.–Svolopoulos, 
C. D.–Kiraly, B. K. Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1988. 13. A napóleoni háborúk után 
Anglia és  Ausztria szerepe növekedett  meg. A birodalom kereskedelme Európával 110 millió livre 
(ebből francia 30), más földrészekkel 180 millió livre.

145   A francia kereskedelmi defi citet a nyugat-európai közvetítő kereskedelem haszna egyenlített e ki, 
a birodalomból beszerzett  luxuscikkeket ugyanis nagy haszonnal adták tovább. A birodalom szin-
tén foglalkozott  hasznot hozó közvetítő kereskedelemmel, a britek éppen ezt akarták kiiktatni a 
muszlinutánzatokkal. 

II. 10. ábra. 

Egy főre jutó éves bevétel (gramm arany), 1780–1909

Karaman, K.–Pamuk, Ş.: Ott oman State Finances i. m.
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nőtt , a tojás ára megötszöröződött , a tyúkhús ára 1,5 piaszter/okáról 5 piaszterre 
nőtt  10 év alatt , a hús ára 1 piaszterről 4 piaszterre.146 Ez ugyan ezüstben kifejezve 
ennél kisebb növekedés volt,147 de  Isztambulban Walpole 1780–1812 között  folyó 
áron csak 4–5-szörös béremelkedést mutatott  ki (II. 19. táblázat).148 Ez az életszín-
vonal esését eredményezte. A fogyasztói árindex ezüstben kifejezve 1740–1780 
között  előbb napi 1,4-ről 1,9 grammra nőtt , majd ugyan az árkontroll hatására 1,3 
alá esett ,149 de a megélhetési index 1740–1810 között  így is az 1700-as érték alatt  
maradt (70–85%-on). 

Az infl áció elsősorban az állami fi zetést húzó városi lakosság számára volt 
kedvezőtlen (a bérek ezüstben kifejezett  reálértéke romlott ), ezért nem meglepő 
módon a politikai instabilitáshoz vezető események kiindulópontjai is gyakran a 
birodalmi centrumhoz kötődtek. A hitelezők szintén instabil helyzetbe kerültek, 
ami viszont a kamatlábak növekedését eredményezte. 1830 körül ennek éves mér-
téke átlag 12% volt, 1840 táján már 18–24%, ami a megnövekedett  üzleti kockázat-
tal együtt  a társadalmi bizonytalanság növekedésére is utalt. A narh, az árplafon 
bevezetése hatástalannak bizonyult, a spekuláció a központi hatalom meggyen-

146    Grisebach, A.: Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre 1839. Vandenboeck és Ruprecht, 
Gött ingen, 1841. 184.

147   A gabona 10-szeres árnövekedése is 70%-ban infl ációs eredetű, ezüstben kifejezve ára csak 1840 
után ugrik meg, azaz akkor sokkal kedvezőbb külső körülmények álltak fent az exporthoz.

148    Walpole, R.: Travels in Various Countries of the East; Being a Continuation of Memoirs Relating to 
European and Asiatic Turkey. Longman, London, 1820. 112. és  Mihov, N.: Prinosz kam isztorijata 
na targovijata na Turcija i Balgarija. Tom. 6. Szófi a, 1971.

149    Özmucur, S.– Pamuk, Ş.: Real Wages  i. m. 301. alapján számítva.

II. 18. táblázat. 

A francia–török kereskedelmi viszonyok 1785–1877 között , millió frankban 

(sötétt el a török aktívum periódusai)

Év* Import  Franciaországból Török export Török aktívum

1785–1789 6–7 11 4

1788–1793 33 21 –12

1825–1834 11 15 4

1830–1840 20 15 –5

1847–1856 45 62 17

1860 86 109 23

1864 129 167 38

1872 187 120 –67

1873 234 174 –60

1877 184 158 –26

* Évi átlag.

 Damianov, S.: French Commerce i. m. 16. és Heuschling, X.: L’Empire de Turquie. Territoire. Population. Gouver-

nement. Finances. Industrie agricole, manufacturiére et commerciale. Voies de communication. Armée. Culte… 

H. Tartier, Bru xelles, 1860.
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gülésével párhuzamosan erősödött :150 a konstantinápolyi kenyér 1806-ban  már 
drágább volt, mint a boszniai (II. 20. táblázat). 

A nyomott  árú felvásárlások fennmaradása tulajdonképpen e jelenségre, a 
pénzromlásra és a háborús konjunktúra megszűntére adott  – meglehetősen rosszul 
elsült – kormányzati reakció, hiszen a termelőnek nem állt érdekében a termelés 
fokozása, ez pedig ugyanúgy hiányt eredményezett , mint a csempészet. 1804-ben 
a szaloniki vámosoknak rendelett el tiltott ák meg, hogy az országból kiengedjék a 
gyapjút.151 A kereskedők reakciója az infl ációra azonban a kereskedelmi tevékeny-
ség fokozása volt, hiszen értékálló valutában kívánták tartani tőkéjüket. 

A leértékelési politika legnagyobb problémája azonban talán nem is ezekben, 
hanem abban rejlik, hogy – a nominális értéken rögzített  (azaz nem százalékos) 
adók (például dzsizje) emelése nélkül – az infl áció miatt  a következő években tény-
legesen is csökkenhet az állam bevétele. Az állam tehát kénytelen adót emelni, ha 
nem kívánja jövedelmének reálértéken mért csökkenését, az adónövelés viszont 

150   Lásd az I. kötetben a spekuláns  Ibis aga esetét. Csiftlikbirtokosként 45 ezer és 30 ezer kile gabonát 
tárolt hombárjaiban (fi ainál további 40 ezer kile volt), bízva az árfelhajtásban, illetve hogy kedve-
zőbb vevő jelentkezik az államnál, s ezért 1790-ben kivégezték. Dimitrov, Sztr.: Isztorijata na edin 
ajanin. Szbornik v cseszt na akad. Dimitar Koszev. Szófi a, 1974. 65–78.

151    Paskaleva, V.: A Contribution to the History of Trade i. m. 31.

II. 19. táblázat.

A főbb termékek árainak változása  Isztambulban, 1780–1812

Termék 1780 1790 1800 1812 Pénznem 1780 = 100

Marhahús (oka) 6 16 28–38 36–44 para 666

Vaj (oka) 36–40 66–70 2 4,5
para–

piaszter

Olívaolaj (oka) 16–18 36–44 60 para

Kis-ázsiai gabona 
(kile)

1,5 4 6 15 piaszter 1000

Liszt (oka) 4 6–8 18 25 para 625

Vörösbor (oka) 3 7 14 16 para 533

6 tojás 1 3 6 18–25 para 1800

Csirke 5 12 25–30 40–50 para 900

Tűzbiztos raktár
évi bérlete

120 200–250 350–400 500–800 piaszter 550

Ház évi bérlete 400–500 1000–1500 2000 2500–3000 piaszter 611

Munkás napi bére 20 40–50 50–60 70–80 para 375

Szolgálólány (év) 20–30 50–60 100 120–150 piaszter 540

Dada (hó) 4 8–10 15 18–20 piaszter 475

Szakács (év) 70–80 150 250–300 350–400 piaszter 500

 Walpole, R.: Travels in Various Countries of the East; Being a Continuation of Memoirs Relating to European and 

Asiatic Turkey i. m. 112.
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szintén társadalmi problémákhoz vezet. A városi rétegek, bérből élők számára az 
adóemelés fi zetésemelés nélkül az életminőség még további romlását eredményez-
te volna, ezért az állam például a dzsizjét nem emelte infl ációt meghaladó módon. 
De összességében sem emelkedett  az egy főre jutó adóérték munkanapban kifejez-
ve 1780–1840 között , hiszen az tovább növelte volna a társadalmi elégedetlenséget. 
Így persze a bevételek növekedése továbbra sem volt kielégítő, mely mellesleg 
újfent a devalvációra ösztönözte a kormányzatot (II. 21. táblázat). Mivel a janicsá-
rok voltak a legszervezett ebbek az állami fi zetést húzók közül, továbbá fegyverük 
is volt, többször is megakadályozták a kurus devalvációját, az újabb drasztikus 
lépésre ezért is került sor csak 1826-os leverésük után.152 Az izmiri és burszai angol 
konzulok arról számoltak be (1838, 1845), hogy a lakosság tömegesen adja el réz 
használati tárgyait is, mely az elszegényedés biztos jelének tekinthető. Úgy vélték, 
hogy ez is a janicsárság megsemmisítésének következménye, hiszen ők korábban 
a „nép” védelmezőiként igyekeztek beállítani magukat, s most (1826 és 1838 után) 
a gazdasági folyamatok (a háziipar tönkremenetele a külföldi behatolás miatt ) és 
a kormányzati nyomás (infl ációs politika) teljes mértékben érvényesülni tudnak 
egyéb fékek híján.153 

A termelőrétegek alacsony adóterheire vonatkozó fenti kedvező kép persze 
árnyalásra szorul, mert jelentős regionális egyenlőtlenségeket takart: az alacsony 
bérezésű macedóniai keresztény lakosság által fi zetett , munkanapban kifejezett  
dzsizjeteher jóval nagyobb volt, mint a fővárosi. 1800 körül egy bolgár munkásnak 
7 napi, egy macedónnak 10 napi, egy isztambuli kereszténynek 3–4 napi munká-

152   Közrejátszott  az újabb, oroszoktól elszenvedett  háborús vereség (1829) okozta többletkiadás is.
153    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 105. Mindezek miatt  az 

adóstruktúra megváltoztatása – a fejadók helyett  a százalékban kifejezett  adók, illetve a vagyoni 
típusú adók helyett  a jövedelemadók előtérbe kerülése is (mely megoldhatt a volna a fenti problé-
mát) csak 1840 után valósulhatott  meg egy strukturális reform részeként.

II. 21. táblázat. 

A piaszter (kurus) infl ációja a frankkal szemben, 1760–1858

Mutató 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1854 1858

1 piaszter 
= frank-
ban

2,32 2,12 2 1,34 1,34 0,83 0,7 0,34 0,24 0,22 0,2 0,2

Viquesnel, A.: Voyage dans le Turquie d’Europe. Description physique et géologique de la Thrace. Bertrand, Paris, 

1868. 264.

II. 20. táblázat.

A fővárosi és vidéki (boszniai) árak alakulása, 1798–1806

Termék 1798 1802 1806

Fővárosi kenyér (1 oka – piaszterben) 11 14 28

Boszniai kenyér (1 oka) 14 15 21

Kávé (0,1 oka) 14 18 40

Vinaver adatai alapján.
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jába került a dzsizje törlesztése (II. 22. táblázat). A különbség a keresztény dzsizje-
fi zetők és a birodalmi átlag között  még akkor is jelentős, ha az eltérő módszertan-
ból eredő különbségek (I. 5. ábra) nem is küszöbölhetők ki teljesen.154 

Az infl ációs politika idején 1840-ig a kormányzat kiadásai reálértéken 250%-kal 
nőtt ek, ami nem rossz eredmény, de a költségvetés felét a katonai kiadások tették ki (két 
szerb felkelés, 1804–1817; görög szabadságharc, 1821–1830; két orosz–török háború 
1806–1812, 1828–1829; nyolcéves iráni háború, 1820–1828; két egyiptomi hábo-
rú, 1831–1833, 1838–1839). A tartalékképzés és a politikai stabilitás hiánya miatt  
félbemaradtak a  III. Szelim által megkezdett  reformok, a birodalom ütőképes had-
sereg (1826), ellátóterületek (szeparatizmus) nélkül maradt – a devalvációs politika 
végeredményben csődöt mondott . A birodalom az összeomlás szélére került, egyre 
több nagyhatalom jelent meg a térségben, amelyek között  egyensúlyozni kellett . 
Az állam fennmaradása egyértelműen az angoloknak köszönhető. 

A fegyveres konfl iktusok ismétlődése és a forráshiány miatt  az 1808-at követő 
(és az 1850-es évekig eltartó) időszak minden alkotmányos előrelépése ellenére végered-
ményben a szerkezeti rekonstrukció periódusa, melyet gazdasági eredmények csak később 
követtek, és akkor is főként a kedvezővé váló külső körülményeknek, nem a belső erőforrá-
soknak köszönhetően. Az állami modernizáció ekkor lényegében a fi skális-bürokrati-
kus reformra volt kénytelen korlátozódni, a hatékony és olcsóbb állam megterem-
tésének folyamata szükségszerűen késleltett e a gazdasági, katonai és társadalmi 
modernizációt. 

A modernizáció költségeinek fedezéséhez változtatni kellett  a fi skális politi-
kán. 1850 után előtérbe kerültek a külföldi hitelek. Az állami bevételek reálértéken 
ugyan megötszöröződtek 1776–1876 között  (folyó áron megötvenszereződtek), 

154    Karaman és  Pamuk számítása az összes adót és a teljes lakosságot használja fel az adóterhek mun-
kanappá konvertálása során, míg adataink csak a dzsizjére és a ténylegesen adót fi zető keresztény 
lakosságra vonatkoznak, abból interpoláltak.

II. 22. táblázat.

Képzett  és képzetlen munkások (családfők) dzsizjeterhei munkanapban kifejezve
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1788  6 40 3–4 – 4–9,4 13–10 – 3–4

1804  6 30 3,5–4 – 5,3–10 7–9 – 3–6

1824 12 30 – 2,5–3,5 5–9 – 8–12 3–6

1834 30 24 4,5 2–4 4,5–8 5–6 6–12 3–5

* Közepes vagyont feltételezve; ** képzett  és képzetlen; *** keresőre, nem egy főre vetítve.

Adatok: Özmucur, S.–Pamuk, Ş.: Real Wages i. m. 301., valamint Hadžibegić, H.: Džizja ili Harač. Prilozi 5. Oriental 

Institute, Sarajevo, 1954–1955. 102. és Grozdanova, E.: Szabiraneto na danaka dzsizie v Balgarszkite zemi. Isztoricseszki 

Pregled, 1970/5. 84. alapján.
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ami a fajlagos mutatókban is hasonló növekedést jelentett , de ez a megoldás sem 
hozott  kielégítő eredményt hosszú távon. Noha a birodalom fi skális struktúrájá-
nak átalakítása a hitelek segítségével megvalósult, ez egyáltalán nem jelentett e, 
hogy a rendszer önfenntartóvá vált. A II. 23. táblázatból látszik, hogy 1875-re a 
költségvetésnek már 60%-a adósságtörlesztésre ment, további 20%-a a hadseregre 
(például 460 ezer lírát költött ek volna 900 Krupp-lövegre),155 s mivel ezen túlme-
nően a költségvetés többi tételét (ami tulajdonképpen a gazdaság és társadalom 
modernizációjáért lett  volna felelős) csak hitelből lehetett  fi nanszírozni, ez adós-
ságcsapdát jelentett : az állam gyakorlatilag működésképtelenné vált 1875-re. Ezen 
számadatok tükrében (a lapok közölték) nem meglepő, hogy a ruméliai elit egy 
része a szisztémát felvállalhatatlannak, fi nanszírozhatatlannak ítélte, s a függet-
lenségi törekvéseket abban a reményben támogatt a, hogy a birodalomból való 
kiszakadás – többek között  – automatikusan a területre jutó oszmán államadós-
ság elengedését jelenti (  Bulgária a függetlenség 1908-as proklamálásakor bele is 
ütközik ebbe a problémába). Noha az oroszok hajlott ak arra, hogy a török hadi-
kárpótlást az adósság elengedése fejében sztornózzák, a nagyhatalmak azonban a 
kereskedelmi szerződések és vasútkoncessziók révén megtalálták a módját, hogy 
a terület továbbra is nett ó kifi zető legyen.

155   Zname, 1875. július 16. Hriszto Botev. Sztatii po politicseszki i obstesztveni vaproszi. Vol. 3. Szófi a, 
1940. Ed.: Dimitrov, M. htt p://www.promacedonia.org/hb3/index.html.

II. 23. táblázat. 

A  Török Birodalom költségvetésének kiadási oldala, 1875

Tétel
Összeg 

(millió erszény, 
1 erszény = 500 piaszter = 100 frank)

A kiadás %-ában

Bevétel összesen 4,77

Államadósság törlesztése 3,37 (330 millió frank, 13 frank/fő) 60

Pénzügy, belügy, külügy, igazságügy 1,1 (110 millió frank) 20

Hadügy 1,1 (110 millió frank) 20*

Kereskedelem 0,022

1Oktatás 0,025

Középület 0,15

Kiadás összesen 5,78 100

Hiány 1 18

* 1830-ban még 60% felett  volt a hadsereg részesedése a költségvetésből.

Zname, 1875. július 8. Turszkijat budzset za 1875. Hriszto Botev. Sztatii po politicseszki i obstesztveni vaproszi. 412. 

alapján.
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II. 1. 3. A Tanzimat reformkísérlete (intézményi  és fi nanciális reformok)

Az előző fejezetben bemutatt uk, hogy a háborúk felborított ak egy kényes egyen-
súlyt: belső tartozásainak felhalmozódása az államot devalvációra kényszerített e, 
ráadásul a katonai vereség eredményeképpen a szorosok kizárólagos gazdasági 
ellenőrzése is megszűnt, ami a napóleoni háborúk után végleg megváltoztatt a az 
eredeti kereskedelmi gyakorlatot és az autarkián alapuló gazdaságpolitikát. Ezek 
együtt esen társadalmi feszültségeket eredményeztek.

A 18. század végén megkezdett  reformok folytatása tehát a birodalom fenn-
maradása szempontjából nélkülözhetetlenné vált, noha áruk nem volt csekély. Az 
eddig elmondott akból is látszik, hogy a Tanzimat mind 1838 előtt i, mind 1839 utá-
ni szakasza komplex jelenség (II. 24. táblázat).156 A gazdasági modernizációhoz, a 
nyugati gazdasági rendszer átvételéhez, továbbá a sikeres adaptációhoz (1826–
1838 között , illetve a brit gabonaimport 1846-os liberalizálásával ennek keretei és 
egy új gazdasági rendszer alapjai teremtődtek meg) szükséges szerkezeti változá-
sok nemcsak makrogazdasági szinten jelentkeztek, de e kihívás a társadalmi rend 
egészének átalakítását igényelte (ez az 1856–1876 között i újabb szakasz). A piac-
gazdaság létesítése jogi hátt eret igényelt, a jogrend változásai pedig alapvetően 
befolyásolták a társadalmi viszonyokat. E fejezetben a Tanzimat során végrehajtott  
nem gazdasági jellegű (tehát a mezőgazdasági és ipari reformokon túl jelentkező) 
átalakítások jellegét, hatását kívántuk bemutatni (ilyenek az adózást, a hadsereg- 
és hivatalszervezetet és a bíráskodást érintő változások társadalmi vetületei), a 
gazdasági változ(tat)ások hatásainak (és ezek külgazdasági meghatározott ságá-
nak) elemzésére pedig egy további fejezetben kerül sor.

A  Mohamed Ali pasa háborúi okozta pénzügyi nehézségeket már nem lehe-
tett  a korábban gyakran alkalmazott  pénzrontással megoldani, a birodalmi költ-
ségvetés tartósan defi citessé vált. A pénzügyi reformok 1839 előtt i egyetlen ered-
ménye az adóbérletből meggazdagodott  ajánok klikkjének felszámolása volt, igaz, 
ez hosszú folyamat volt és az adóbérlet jelensége sem nem szűnt meg teljesen, 
csak alacsonyabb (lokális) szintre helyeződött . A nagy ajánok adóbérletből való 
meggazdagodására gyakorlati lehetőséget az adott , hogy noha az árveréseket az 
isztambuli fődefterdár előtt  tartott ák, elvileg tehát semleges színhelyen, senki nem 
akadt, aki egy szandzsákbég által kínált összegre ráígért volna, mert egyedül a 
tartományi vezető rendelkezett  olyan apparátussal (helyi hadsereggel), mely az 
adó beszedését lehetővé tett e (ami viszont az állam érdekében is állt, burkoltan 
tehát ez szentesített e hatalmukat).157 A Tanzimat során eltörölték az adóbérlet ki-

156   (1) A reform egyes elemei eltérő sebességgel valósultak meg. A hadseregreform korábban kezdődött , 
tovább is tartott , mint a bürokratikus. (2) A reformok sikerességét ráadásul hátráltatt a, hogy nem-
csak a reformnak voltak ellenzői, de a reformok irányát illetően sem volt egységes álláspont: az egyik 
frakció a váli túlhatalmát kívánta elérni, a másik a hatalom decentralizációját. E két nézőpont 
ütközése a felelős a tartományi vezetők gyakran váratlan lecseréléséért, illetve a tartományi rend-
szer 1864-es újbóli módosításáért.

157   Az adóbérletnél sokszor kellett  kényszerítő erőt alkalmazni a hektikus jogszolgáltatás miatt .  Szófi a 
környékén például az 1850-es években egy nyugalmazott  oszmanli tiszt pert vesztett  három helyi 
kereszténnyel szemben, akik azt állított ák, hogy kifi zett ék az adót (de ezt egyik fél sem volt képes 
bizonyítani).



253

II. 1. AZ OSZMÁN BIRODALOM GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTALAKULÁSA (1783–1839)

adását tartományi vezetők részére, felszámolták a nagy mukataákat, így egy újabb 
adóbérlő réteg jelent meg, az úgynevezett  tizedes adóbérlőké.158 Ez a parasztság 
terhein nem csökkentett  lényegesen, viszont a központi kormányzat, a hatalom 
lokális koncentrációjának hanyatlása miatt  némileg erősödött . 

158    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 118. 1839-ben az iltizámot eltörlik, 
1842-ben újra bevezetik, majd 1856-ban újra eltörlik, de módosítva ismét bevezetik a bevételcsök-
kenés miatt .

II. 24. táblázat. 

Az oszmán reformok, 1839–1869

Vezír Év Reformok

 Mustafa Reşid, majd 
 Mehmed Hüsrev pasa

1839
gülhanéi hatt -i şerif

adminisztratív reform elrendelése

1840

megalakul a legfelsőbb bíróság tanácsa
adóreform (szpáhirendszer)

büntető törvénykönyv, saria reformja
kereskedelmi bíróság

 Rauf pasa

1843
földművestanács

haderőreform

1845
vegyes közigazgatási tanácsok

oktatási tanács
pusztásodó földek összeírása, telepítése

 Mustafa  Reşid pasa

1846
törvény a hivatalnokok kötelességeiről és jogairól

oktatási törvény
földművelési minisztérium

1847
vegyes büntetőbíráskodás

vegyes kereskedelmi bíráskodás

 Ibrahim és
 Mustafa  Reşid pasa

1849
törvény a vilajetek kormányzatáról

örökösödési törvény

1850
az adószedés az obstinák hatásköre

kereskedelmi törvény

Mehmed Emin Ali pasa 
1855 a dzsizje megváltoztatásáról szóló törvény

1858 új, polgári bíróságok, földreform

 Fuad pasa 

1864
tengeri kereskedelem szabályozása

első vilajett örvény

1866–1869
 Rusze–Várna, Konstantinápoly– Dedeagaç–Szaloniki 

vasútvonalak terve

1868
államtanács újjászervezése, keresztények is lehetnek tagjai

fellebbviteli bíróság, semmítőszék
első francia nyelvű állami líceum

1869
új véderőtörvény, keresztény hadkötelezett ség
 (kiváltható adóval, 1859 után folyamatosan)

 Tafrova, M.: Tanzimatat, vilaetszkata reforma i balgarite. Adminisztracijata na Dunavszkija vilaet (1864–76). IK 

Gutenberg, 2010. 38–42. Balanyi, Gy.: A  Balkán-probléma fejlődése a Párisi kongresszustól a világháború kitöréséig 

(1856–1914). Franklin Társulat, Bp., 1920. 25–26.
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A tartományi ajánok és a nagy adóbérlők ellen  II. Mahmúd csak 1812, az 
orosz háború vége után tudott  fellépni, katonai erő híján az ajánokat egymás el-
len fordítva. A  Hazinedároğluk  Trebizondban a rizei  Tuzcuoğluk ellen léptek fel 
(1812–1834), Izmail, a szereszi aján a trákiai ellen (1819) harcolt. A nagy ajánok 
által birtokolt tisztségeket megszüntett e, utódaik így kénytelenek voltak tényle-
ges hatalmat nem jelentő látszatcímekkel megelégedni. A többgenerációs adóbérlő 
dinasztiák ellen is fellépett : a nyugat-anatóliai  Karaosmanoğlu klánt leváltott a az 
adóbérlők sorából és az általuk több évtizede ellenőrzött  területre egy idegent he-
lyezett . A konfi skációra – és a vele járó bonyodalmakra – tipikus példa  Irak, ahol 
1831-ben állt helyre a központi hatalom. A korábbi élethossziglani adóbérleteket 
Arif efendi azonban itt  ingyen osztott a szét (nem kérte előleg lefi zetését) éves adó-
bérletként az új kormányzó,   Ali Riza pasa megbízható emberei között , ami kárt 
okozott  a kincstárnak, ezért végül 1837-ben menesztett ék.159 

Folytatva az elitcserét, egyben a hadseregreformot,160  II. Mahmúd 1831-ben 
megvonta a maradék 2500 ruméliai és anatóliai szpáhi adószedési jogát (száz éve 
még 30 ezer volt a létszámuk). 1839-re a szerbiai szpáhik is elvesztett ék tulajdo-
nukat a föld felett , és az a földművelő parasztság kezébe ment át.161 A 18. szá-
zad végétől folyamatos hadseregreform eredményeképp 1827-re a szultáni tüzér-
ség létszáma 14 ezer főre nőtt  a 4400 műszaki mellett .162 Így aztán lehetővé vált 
a  III. Szelimnek annyi gondot okozó janicsárokkal való leszámolás is, akik nem 
voltak hajlandók integrálódni az új hadseregbe. 1826-ban a 6000 konstantinápolyi 
janicsár lemészárlásával, majd az ellenzéknek menedéket adó erdő felgyújtásával 
megszabadult a belpolitikai riválisok egy részétől (vaka-ı hayriye). 

Ez azonban nem jelentett e a probléma megoldását, a szultáni hatalom meg-
erősödését. Egyrészt az új iskola és a régi katonai elit (mektepli és alaylı) összecsa-
pása elhúzódott , míg végül (a mindkett ő megerősödését elkerülni kívánó  Abdül-
hamid bukásával) a mekteplik – az ifj útörökök – győzelmével ér véget. Másrészt az 
1830-as években a 75 ezer főre növelt hadsereg a költségvetés 50–70%-át emész-
tett e fel.163 Ez mindenképpen szükségessé tett e a további pénzügyi reformokat (a 
későbbiekben sikerült az értéket 20–30% közé tornázni).

Harmadrészt, mivel a janicsárok leverésére a helyiek reakciója 6000 ház fel-
gyújtása volt három hónappal az esemény után, a szultán, érezve, hogy hatalmát 
meg kell szilárdítani, burkoltan az 1829-es feztörvénnyel kívánta a tradicionális 
társadalmi rétegek identitását (és különbségeiket) felszámolni. Az állam egyre 
jobban behatolt a társadalomba a vizuális szimbólumok megszüntetése révén. 
A fezt nemcsak a hivatalnokokra kényszerített e rá, hanem minden szervezet 
tagjaira (céhek, katonák). Az ellenzék ugyanis az alsóbb rétegek között  is erős 

159     Kiyotaki, K.: The Practice of Tax Farming i. m. 91–109.
160   A katonai reformok sikerének első jele még  Napóleon 1799-es megállítása volt  Accránál ( Akkó) 

 III. Szelim idejében. De az 1807-es janicsárlázadás idején a tüzérség kivételével fel kellett  oszlatni 
e csapatokat, amelyek ezután zömmel északra menekültek és ők adták a Szelim megmentésére 
induló Bajraktar hadainak zömét.

161    Bulgáriában és  Macedóniában azonban de facto a helyi elit kezén maradt a föld (a csiftlikképzés 
és goszpodarlikföldek kialakításának folyamatát az előző kötetben már részletesen bemutatt uk). 
 Quataert, D.: The Age of Reforms, 1812–1914 i. m. 854–855.

162    Aksan, V.: Breaking the Spell i. m. Majd katonai akadémiát alapított ak 1834-ben.
163    Owen, R.: The Middle East i. m. 58.
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volt. A fővárosba bevándorló török és kurd hordárok száműzése, eredeti lak-
helyükre való visszatoloncolása után (1826) helyüket kelet-anatóliai örmények-
kel pótolták. Ez – s a nagyhatalmak azon szokása, hogy üzleti vállalkozásaiknál 
a keresztényekben jobban bíztak – növelte a keresztények elleni felháborodást 
(ami 1894–1895-ben kulminált az örmény mészárlásokkal,164 ekkor a fővárosba is 
vissza kellett  hívni a kurd és török hordárokat a munkaerőhiány miatt ). Egyelőre 
azonban a szultánok sikeresen használták ki az osztályokon belüli ellentéteket: 
a feztörvény alkalmas volt annak megakadályozására is, hogy az alsóbb rétegek 
az általuk idealizált, mintának tekintett  felsőbb osztályok viseletét imitálják, ez-
zel is meggyengítve a hagyományos társadalom összetartó erejét.165 Sőt, ahogy 
szemtanúk megjegyezték, a görögök is kezdtek úgy öltözni, mint a törökök: osz-
mán fejfedőt húztak, oszmán szokásokat vett ek fel, s ez is az oszmanizmus dia-
dalát látszott  alátámasztani.166  

 II. Mahmúd engedélyezte keresztény templomok építését is: korábban ez nem 
volt magától értetődő, csak fából, torony nélkül lehetett  templomot építeni, de gyak-
rabban csak a már létező javítását engedélyezték  Ruméliában. 1831-ben egy görög 
templom kapott  80 ezer kurust a nagyvezíről,167 1849-ben pedig  Isztambulban fel-
épült az első bolgár templom. 1820–1866 között  hat új templomot épített ek, illetve 
renováltak a keresztény többségűvé váló fővárosban,  Kelet- Anatóliában 1857–1860 
között  20 örmény templom épült fel, köztük 800–1000 m2 nagyságúak is, további 
tízet restauráltak. A Tanzimat vallási toleranciájának javulására utal, hogy míg a 18. 
században a rivális muszlim vallási vezetők kereszténybarátsággal vádolták a mási-
kat, s ez akkor a legsúlyosabb herezis volt,168 addig a 19. században az erőszakos isz-
lamizáció már visszafordítható volt. Sőt az iszlám hitre való átt érés jogilag hitelessé 
csak akkor vált, ha a ceremónián a kultuszprotektor egyik képviselője is jelen volt 
(meggyőződvén arról, hogy a renegát saját akaratából vált vallást). 

Megtörtént az első országos cenzus (1831),169 megjelent az első újság, a Tak-
vim-i Vekayi. Az új törvények és reformok előkészítéséhez nyújtott  segítséget az 
újonnan létrehozott  Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali (Legfelsőbb Kormányzótanács) és a 
Medjlis-i Vala-jı Ahkam’ı Adlije (Legfelsőbb Jogi Tanácsadó Testület). 

Az 1839-ben  Mustafa  Reşid pasa nagyvezír által felolvasott  gülhanéi hatt-i şerif 
a következő alappilléreken nyugodott : a lét, a becsület és a vagyon biztonsága, ami 
a konfi skációk végét jelentett e; egységes adózás, ami az iltizám eltörlését is magá-
ban foglalta; modern, 4-5 évre kiterjedő általános hadkötelezett ség az egész életre 
szóló hivatásos katonaság helyett . A gülhanéi hatt-i şerif azonban nem élvezett  szé-

164   Tehát a hitelező és adóbérlő örmények mellett  az alacsonyabb presztízsű „niche”-eket betöltő ri-
válisok elleni csoportalapon szerveződő fellépés is a pogrom részét képezte, miként  Anatóliában 
a textilipari riválisnak tekintett  örmény iparosok is célpontt á váltak.

165    Quataert D.: Clothing Laws, State, and Society in the Ott oman Empire, 1720–1829. International 
Journal of Middle East Studies, 29, 1997/3. 403–425.

166    Demirel, M.: Construction of Churches in Ott oman Provinces. In: The Frontiers of Ott oman Studies 
i. m. Vol. 2. 214. és  Urquhart, D.: Turkey and its Resources i. m. 6.

167    Urquhart, D.: Turkey and its Resources i. m. 6.
168    Hajdarpašić, E.: Out of the Ruins of the Ott oman Empire: Refl ections on the Ott oman Legacy in 

South-eastern Europe. Middle Eastern Studies, 44, 2008/5. 721.
169   Noha sosem számolták össze ténylegesen a lakosságot, csak a lokális szintű becsléseket összesí-

tett ék.
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les körű támogatást. A keresztény vezetők ellenezték, mert privilégiumokat és így 
közösségük felett  befolyást veszített ek, a keresztény alatt valók szintén ellenezték, 
mert (elvben) hadkötelessé váltak, s a muszlimok is ellenezték, mert a rendelet a 
keresztényeket egyenrangúként kezelte, hiszen eltörölte a dzsizjét.170 Az 1841-es 
niši keresztény és az  Ankara környéki   Bala kazában kirobbant muszlim felkelés 
ennek az elégedetlenségnek két oldalát testesíti meg. Az állam erre tipikus módon 
reagált: a keresztények felmentést kaptak a hadkötelezett ség alól, ha megfi zett ék 
az új hadiadót, ami viszont a korábbi dzsizje átalányértékével volt azonos (keresz-
tényeket 1909-ig nem soroztak). E rendelkezés azonban egyik felet sem elégített e 
ki: a keresztények a „különadó” miatt  tiltakoztak, a muszlimok pedig a kereszté-
nyekkel való pozitív bánásmód miatt  (a muszlimok felmentése a katonai szolgálat 
alól sokkal drágább volt).

A reformoknak tehát számtalan árnyoldala is volt. A muszlim és keresztény 
lakosság viszonya az állami rendelkezések ellenére csak lassan javult,171  Boszniá-
ban például a muszlim földesurak gyakran megtámadták az új templomokat. 
1840-ben, már a gülhanéi hatt-i şerif után  Mohamed Ali fi a,  Ibrahim szíriai kivo-
nulása után a muszlimok megverték a keresztényeket, mert azok ragaszkodtak 
az egyiptomiaktól kapott  „kiváltságaikhoz”, így a fehér turbán viseléséhez.172 
 1844-ig a muszlim hitre átt ért keresztény visszatérését eredeti hitére elvileg halál-
lal büntett ék, s ez az iszlamizációnak kedvezett : a koszovói  Rugovóban a musz lim 
nevű, de katolikus hitüket nyíltan gyakorló embereket 1817-ben még kivégezték. 
1845-ben, miután eltörölték a halálbüntetést a hitehagyásért, a sorozások elleni 
tiltakozásul a kriptokeresztények nyíltan megvallott ák hitüket, és sokan megúszták 
vizsgálati fogsággal és pénzbüntetéssel. A bebörtönzött ek egyértelműen azzal 
érveltek, hogy korábban is az üldöztetés miatt  rejtett ék el katolikus mivoltukat. 
Tanulságos az államhatalom képviselőjének reakciója, mely tükrözte az általános 
oszmán felfogást: a pasa a környékbeli agresszív, har cias Fandi katolikus albán 
törzs tagjait hozta fel ellenpéldaként, akiket senki sem mert elnyomni hitükben.173 
Az eset nyomán  Skopska Crna Gorában is százával kerültek elő az albán kripto-
katolikusok, de az állam egyértelműen a lakosság helyi stratégiájaként, a had-
kötelezett ség alóli kibúvóként értékelte a helyzetet, s miután a lakosság nem fi zet-
te ki a büntetést – mert az állam konfi skálta vagyonukat –, 1846-ban  Anatóliába 
száműzték őket. A jogokban csak az 1856-os hatt-i hümajún hozott  egyértelmű 
átt örést.

 II. Mahmúd vakufminisztériuma sem működött  megfelelően: noha célja az 
volt, hogy minimalizálja az egyházi célokra fordított  összegeket, s a szükséges 
érték felett it a vakufokból a központi kincstárba irányítsa, de az új adminiszt-
ráció és az ulemák még így is több jövedelmet folyósított ak az egyház számára, 
mint amennyi a vakufokból befolyt!174 Ugyanígy, bár a hadurakkal való leszá-

170    Akgün, S.: The Emergence of Tanzimat in the Ott oman Empire. OTAM. 2, 1991. 1–14. htt p://dergi-
ler.ankara.edu.tr/dergiler/19/834/10541.pdf.

171   Keresztények nem lakhatt ak mecset közelében, nem építhett ek emeletes házakat, sőt gyakori az el-
különülés a településen belül. A fegyverviselés szintén korlátozott  volt  Ypszilantisz felkelése után.

172    Commins, D. D.: Islamic Reform i. m. 12–18.
173    Malcolm, N.: Kosovo i. m. 187–188.
174    Owen, R.: The Middle East i. m. 55–60.
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molás sikeres volt, a kazák kis ajánjainak hatalma azonban megmaradt a helyi 
adminisztrációban és az adóbérletben is. Az avrethisari (Dojran) aján például 
még 1840-ben, a reformkor hajnalán is birtokolta a muhassıl címét és funkcióit, 
tehát az állami adók az ő kezén mentek keresztül. A kazák kis ajánjainak most 
a tartományi reformok keretein belül próbáltak új funkciókat adni: az újonnan 
létrehozott  redif (tartalékos népfelkelő) hadsereg tisztjeivé nevezték ki őket, vagy 
pozíciót vesztve falufőnökké, mukhtárrá (először   Kastamonu tartományban pró-
bálják ki kísérletképpen 1833-tól) vagy az adószedésben segédkező sandık emin-
né (1822-től) avanzsáltak.175 Az újonnan létrehozott  „kis” tisztségek között  volt 
még a defter nazırı, aki a terület népesség-összeírásáért volt felelős. A mukhtárok 
feladatkörébe tartozott  a születések és halálozások regisztrálása, a közbiztonság 
fenntartása, a bevételek és kiadások számbavétele. A mukhtár szintén részt vett  
a helyi medjlis tevékenységében, ahol az imámmal együtt  a mahalléra vagy falura 
kivetett  adó egy főre jutó nagyságának meghatározása volt a feladata. Mind-
eközben a végzet utolérte a reformokat ellenző ulemákat is: a régi kádi szerepe 
elhalványult. Államilag fi zetett  tisztviselő lett  belőle, akit egy másik állami tiszt-
viselő, a muhassıl fi zetett  ki, nem szedhetett  többé jutt atást a helyiektől a jogszol-
gáltatásért. (A díj természetesen fennmaradt, de beszedése is a muhassıl feladata 
lett , s közvetlenül az államkincstárat gyarapított a.) Így a kontroll is erősödött  a 
kádi jogi tevékenysége felett  és gazdasági függetlenségének alapjai is csorbul-
tak, mindezt az állami törvénykezés és bíráskodás erősítésének szándékával.176 
Ugyanakkor sokszor a központilag kinevezett  állami hivatalnokok olyan gyenge 
érdekérvényesítő képességgel rendelkeztek helyi bázis híján, hogy kénytelenek 
voltak a városi frakcióharcokban szövetségest keresni. A régi elithez tartozó 
ulemák kiszorítása sem volt egyszerű: noha a kereskedelmi bíróságok megala-
pításával bírói szerepük korlátozódott ,  Damaszkuszban 1850 táján a medjlisben 
ülő ulemák sikeres obstrukciós taktikák alkalmazásával elérték, hogy a városi 
adót a gazdagabbak számára kedvezően állapítsák meg.177 1890-ben vagyonuk 
(a damaszkuszi hagyatékok alapján) ugyanakkora volt, mint a Vidint uraló ja-
nicsároké vagy a céhes mestereké a kirdzsali kor végén (II. 25. táblázat), noha 
társadalmuk erősen diff erenciált (II. 26. táblázat).

A helyi önkormányzatot helyreállítandó 1840-ben büyük vagy muhassıl medjli-
sek létrehozását határozták el a szandzsákok (livák) székhelyén. A tanács a muhassıl-
ból, két írnokból (kátib), a hakimból (kádi), a müftiből, egy (rendőr)tisztből (umur-i 
zaptie), négy helyi muszlim előkelőből és három rájából (keresztények kodjabaşijai 
és a metropolita), összesen 10, keresztény területeken 13 főből állt. A katonai igazga-
tás élesen elvált a polgáritól: a polgári kormányzó, a váli immár nem rendelkezett  
katonai hatalommal (s a muszlim jogszolgáltatásba sem szólhatott  bele). A reformok 
ezen szakasza a helyi hatalom decentralizációját és a központi hatalom centralizációját céloz-
ta.178 A vilajet katonai parancsnokának rangja müşir volt, a liváké–szandzsákoké a 

175    Kornrumpf, H-J.: Die Territoralverwaltung im östlichen Teil der europäischen Türkei vom Er-
lass der Vilayetsordnung (1864) bis zum Berliner Kongress (1878) nach amtlichen osmanischen 
Veröff entlichungen. Klaus Schwarz Verlag, Freiburg, 1976. 40–44. 

176    Yalçınkaya, M. A.: The Provincial Reforms of the Early Tanzimat Period i. m.
177    Commins, D. D.: Islamic Reform i. m. 8–10. 
178    Kornrumpf, H-J.: Die Territoralverwaltung i. m. 40–44.
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ferik, akiket legtöbbször a szultán nevezett  ki.179 Alacsonyabb szinteken, a kazákban 
a küçük medjlisek létrehozását szintén 1840-ben határozták el, s ezek ötfősek voltak. 
A rendőrfőnök, a muhassıl helyi képviselője (vekil), a müfti megbízott ja (naib) és két 
helyi notabilitás alkott a (akik közül az egyiknek kereszténynek kellett  lennie vegyes 
lakosságú területen). E kis tanácsok hetente találkoztak, és polgári, adminisztratív 
és pénzügyekben egyaránt véleményt nyilvánított ak. 1841-re már 49 nagy medjlis 
működött   Anatóliában és 580 kis medjlis birodalomszerte. 

 Roderic Davison szerint a reformok kiegyensúlyozott  hatalmi viszonyokat 
eredményeztek, a túlzott  centralizációt és decentralizációt egyaránt gátolták. Nem 

179   A tanácson elegendő a tagok 50%-ának jelenléte, nyomásgyakorlás és a leadott  szavazat vissza-
vonása tilos. Az adóbérlet kiárusításához a váli és a defterdár ellenjegyzése kell.

II. 25. táblázat.

Damaszkuszi ulemák hagyatéki vagyonának összevetése a 100 évvel korábbi 

vidini janicsárokéval és céhes mesterekével, 1780–1890*

Csoport/
vagyon

787-ig 787–1575 1575–4000 4000–8000
8000–
16 000

16 000–
78 000

78 000 
felett 

Janicsárok, 
1780–1800

18 12 23 18 14 12 2

Vidini mesterek, 
1780–1800

12 7 22 28 16 14 0

Damaszkuszi 
ulemák, 1890

22 30 22 18 13

* Gramm ezüstben, vásárlóerő-paritáson számolva. 

Commins és Atanaszov adatai után saját számítás.

II. 26. táblázat.

Damaszkuszi ulemák hagyatéki vagyonának megoszlása, 1890–1910*

Érték (gramm ezüst)
Hagyatékok 
száma (és %)

Vagyon értéke 
munkanapban**

 (képzett  ipari munkás)

Vagyon értéke
 a napi fogyasztáshoz 

mérve

50 ezer piaszter felett *** 13 2800 felett 22 700 nap felett 

30–50 ezer  3 1666–2800 13 600–22 700

12–30 ezer 15 666–1666 5 455–13 600

5–12 ezer 22 275–666 2 270–5 455

1–5 ezer 30 55–275 455–2 270

1000 piaszter alatt 22 55 nap alatt 454 nap alatt 

* Az 50 ezer piaszter felett i hagyatékkal rendelkező ulemák között  volt a Próféta két leszármazott ja, két jogtanácsos, 

négy jól ismert tanár, a szúfi  rend vezetője és az Omajjád-mecset egyik előimádkozójának rokona. A 12–30 ezer piasz-

ter között i vagyonnal rendelkezők között  şerifek, tanárok, szúfi  sejkek voltak. Az 5000 piaszter alatt i hagyatékkal ren-

delkezőket a biográfi ai lexikonok már nem említik. ** Isztambuli képzett  munkás bérében számolva; *** Vö. a vidini 

janicsárok vagyonmegoszlásával (II. 25. táblázat), itt  a vásárlóerő 33%-kal magasabb a 18. századi végéhez viszonyítva.

 Commins, D. D.: Islamic Reform i. m. 8–10.
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változtak viszont a hatalmi mechanizmusok és játszmák, így az átalakítás nem 
jelentett e automatikusan a reform híveinek fölénybe kerülését, a reformok pe-
dig nem szüntett ék meg a visszaéléseket.  Cipruson például Georgiosz és Abido 
kodjabaşik továbbra is sanyargatt ák a népet, gyakori volt ugyanis, hogy az új ta-
nácsokba, gyűlésekbe korábban jelentős hatalommal bíró emberek is bekerültek. 
Hatalmuk átmentése azért volt sikeres, mert a medjlis tagjait a vallási közösségek 
vezetői jelölték, így a korábbi kapcsolatrendszerek nem halványultak el. Ugyanitt  
Oszmán bejt – aki pedig tevőlegesen részt vett  a janicsárokkal való leszámolásban 
– azért távolított ák el a muhassıl posztjáról, mert nem mert nyíltan szembeszállni 
a helyi feudális szpáhielitt el, az adószedés korábbi haszonélvezőivel, így a refor-
mok elakadtak. A reformok folytatása irányában elkötelezett  Porta Oszmán bejjel 
együtt  elmozdított a  Panaretosz érseket (1827–1840) és a nicosiai naibot (kádit). Ez 
is mutatja a helyi társadalmak erős kapcsolati hálóját, és a keresztény és muszlim 
elit közötti együttműködést (ha privilégiumaik védelméről volt szó). Új muhassılnak 
Talat efendit nevezték ki, a korábbi párizsi követet. Az új kormányzó jelenléte és 
a reformok forszírozása azonban növelte a feszültséget a keresztény és a muszlim 
társadalom között  – mely 1821-től Silahtár müselim ortodoxokat megfélemlítő ki-
végzései óta (nehogy a görög felkelés átt erjedjen Ciprusra) egyébként is bizalmat-
lansággal terhelt –, ugyanis mind a tradicionális görög, mind a régi muszlim-török 
elit összefogott , hogy a felekezeti-etnikai konfl iktus kiélezése révén ellehetetle-
nítse a kormányzatot, s fellázítsa a lakosságot. Hamarosan egy 1500 fős haderőt 
kellett  küldeni Talat megsegítésére, de végül őt is el kellett  távolítani ( Reşid pasa 
bukásával s a konzervatív fordulatt al párhuzamosan). Helyére egy közel 80 éves, 
a sziget viszonyait jól ismerő korábbi helytartót neveztek ki, aki viszont olvasni 
sem tudott .180

A Tanzimat-ı Hayriyye, azaz a vilajetreform, melynek a fentiek mind részét 
képezték, nem működött  kielégítően (s 1864-ig elhúzódik a hatékony igazgatá-
si forma megtalálása – lásd később). A párhuzamos struktúrák kiépítésével és a 
hatalmi ágak szétválasztásával a helyi végrehajtó szervek hatalma annyira szét-
forgácsolódott , miközben a központi kontroll nőtt  felett ük, hogy a közbiztonság 
romlott  és az adóbevételek is estek. Az adóbérlők felváltása fi zetett  muhassılokkal 
(a modern bürokratikus rendszer implementálása) nem váltott a be a hozzáfűzött  
reményeket, mert egy részük a régi elitből származott , így a régi refl exek, kapcso-
latok működtek bennük (nem volt még külön iskola a bürokraták számára, ami 
lojálissá tett e volna őket az államhatalom irányába), a homo novusok pedig nem 
rendelkeztek helyi kapcsolati tőkével. 

  Reşid pasa bukása után a hatalomra kerülő konzervatívok számos ponton 
megváltoztatt ák a rendelkezéseket. Szandzsákszinten a korábban központilag 
kinevezett  muhassılokat a váli által kinevezett  kajmakám váltott a fel. (Másutt  a 
visszahívott  muhassılok és vekilek funkcióit a katonai hatalmat gyakorló meg-
felelőjük vett e át.) A tanácsok helyi tagjainál a választást megszüntett ék, s az 
új tagokat immár a kajmakám nevezte ki. Minden vilajet vezetése köteles volt 
a szandzsákszintű tanácsok tagjaiból egy vilajetszintű adminisztratív tanácsot 

180   Michalis N. M.: Trying to Impose the Reforms in the Periphery: Actions and Reactions to the Tanzi-
mat in Cyprus – The Case of the Muhassıl Mehmet Talat. OTAM, 34/Güz, 2013. 163–184. 
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felállítani (ejalet idare medjlisi). A muhassılok visszahívásával mind a pénzügyek, 
mind az igazgatási funkciók és a katonai erő újra a váli kezében összpontosultak. 
Igaz, a központi kormányzat nem vonult ki teljesen a tartományi igazgatásból: 
a müşir és a ferik mellett  államilag kinevezett  segéderők, defterdárok és kátibok 
dolgoztak.

Az adóbérlés sem szűnt meg végleg, ezzel a gülhanéi hatt-i şerif egyik alappil-
lére sérült. Nem csak a birodalom tapasztalt bevételkiesést az iltizám ideiglenes 
(1839–1842) eltörlésekor: amikor  Egyiptomban  Ibrahim pasa,  Mohamed Ali fi a 
el akarta törölni az adóbérlést, a helyiek fellázadtak ellene (az adóbérlés ugyanis 
addigra a helyi törzsi vezetők, a sejkek hatalmának alapjává vált). Ezért az adó-
bérlőrendszer (és így a belőlük profi tálók gazdasági hatalma) a korábban említett  
változtatásokkal, a „tizedes” adóbérlők szerepének növekedésével, fennmaradt. 
 Kiyotaki 456 fős iraki mintájában (1830–1840 körül) 174 adóbérlő továbbra is helyi 
előkelő (régi-új aján) volt, 59 törzsi vezető (sejk), tehát a lokális elit szerepe nem elha-
nyagolható (közel 50%), sőt az állam kifejezetten a helyi elitre támaszkodott, integrálva a 
törzsi vezetőket a birodalmi struktúrába, hogy megakadályozza a hatalom lokális kon-
centrációját és nagy családok kiemelkedését. Az 59 katona (13%) mellett  38 ulema 
volt az adóbérlők között , a misztikus dervisrendek 18 adóbérlett el bírtak (13%). 
Az állami hivatalnokok (kalemiye) száma elenyésző, 30 fő volt (6,5%), zömmel 
olyan birtokokon, melyek senkinek sem kellett ek, tehát nem is jövedelmezhett ek 
túl jól.181 Így az állami hivatalnok által adminisztrált  Alibad a maga 25 ezer kurus 
értékű adójával a jelentéktelen adóbérletek közé tartozott , s  Tikritben és  Zengibad-
ban az aszkerik által bírt adóbérlet is hasonló adójövedelemmel rendelkezett  (25 és 
60 ezer kurus). Ugyanakkor az előkelők által adóbérletként kapott   Hindija adója 
1 millió gros volt, a szintén előkelő által bérelt  Khoraszán 60 ezer kurust adózott , 
 Musaib 200 ezret,  Mandali 450 ezret,  Hilla 650 ezret. Ez persze nemcsak az állami 
társadalompolitikára utal, hanem arra is, hogy az aszkeri-katonai182 réteg már nem 
volt versenyképes (hiszen tőkeereje nem volt elegendő a nagy jövedelmű adóbérle-
tek megszerzésére) (II. 27. táblázat). 

A központi adminisztráció tehát képes volt a helyi elit szeparatisztikus tenden-
ciákat erősítő politikai törekvéseit kordában tartani, de sohasem törte meg eme elit gaz-

181     Kiyotaki, K.: The Practice of Tax Farming i. m. 91–109. Emellett  40 vegyes adóbérlet volt.
182   Az aszkeri szót szűken értelmezve.

II. 27. táblázat.

Egyes társadalmi rétegek által birtokolt adóbérletek adójövedelmeinek (mukataa) 

különbségei  Irakban (1000 kurus), 1840 körül

Hivatalnok 
(kalemije)

25 Ulema 40, 60, 50

Katona 160, 25, 60, 140, 100 Aján 60, 200, 150, 560, 1000, 30, 450, 16, 310

A csoportátlag félkövérrel jelezve.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Kalemi (D. BŞM.), Bağdat Hazinesi, 16748, 1247 A. H. 
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dasági hatalmát és társadalmi pozícióját. A már említett   Karaosmanoğlu család tagjai – 
továbbra is az elit részeként, de fi zetett  hivatalnokként szorosan kötődve a központi 
hatalomhoz – a század végén  Drámában és  Jeruzsálemben voltak kormányzók. A 
helyi elit helyzetén még az sem változtatott , hogy a század második felében a medjlis 
tagjai már nem kaptak fi zetést – gazdasági hatalmuk továbbra is az adóbérlésből 
származott , a tartományi kormányzatban betöltött  pozíció csak a társadalmi presz-
tízst adta (és a helyi politikába való beleszólás lehetősége védelmet biztosított  gazda-
sági hatalmuk alapjai felett  is). Státusát a megszelídített „feudális” elit zöme tehát sikere-
sen örökítette át a Tanzimat reformálta birodalmon belül, mint az a kortársaknak is feltűnt.

A fővárosban a központi hatalomra veszélyt jelentő janicsárok 1826-os hát-
térbe szorítása után ideológiai támogatójuk, a bektaşi dervisrend vezetői is szám-
űzetésbe kényszerültek (megjelentek viszont az első szabadkőműves páholyok). 
Quataert szerint a janicsárság felszámolásának gazdasági következményei már csak 
azért sem elhanyagolhatók, mert zömmel urbánus, céhes keretek között  működő 
iparosok voltak, akik a gazdasági protekcionizmus szószólóinak számítottak.183 (Igaz, 
az általuk előállított  termékek minősége a biztosított  állami átvétel miatt  egyre 
romlott , sok gondot okozva a hadseregnek.) Félreállításukkal a török ipar is kárt 
szenvedett , nem mintha eme elemek jelentős termelékenységet mutatt ak vagy 
adaptációs képességgel rendelkeztek volna, hanem azért, mert ezzel a protekcionis-
ta gazdaságpolitikára mondott nemet akarva-akaratlanul a birodalmi elit: 1826 egyenesen 
vezetett 1838-hoz. A változás jelentőségét alátámasztja, hogy  Urquhart szerint az 
1822-ben 11 ezer líra értékű textilbehozatal 1832-re már 105 ezer lírára nőtt  – jóval 
a balta- limáni egyezmény előtt  –, ami részben a céhek tönkremenetelének, rész-
ben az új hadsereg felszerelésének tudható be.184 (A hadsereg ellátását az oszmán 
állam nem akarta teljesen külföldiekre bízni, ez teszi érthetővé az 1840-es évek – 
részben külföldi tőkéből, külföldi gépekkel megvalósított  – gyáralapításait.)

Más rétegek és régiók is ambivalensen viszonyultak a reformokhoz. A 19. szá-
zadi nemzeti mozgalmaknak erős szociális hátt ere volt: enélkül, pusztán nacio-
nalista töltett el nem lett  volna sikeres a bolgár felkelés sem. A csiftlik léte, az új 
törvények és a központi kormányzat sikertelen törekvése, hogy betartassa őket, 
a  Balkánon az államhatalom megrendüléséhez vezetett . Íme, pár példa. A biro-
dalmon belül egyedülálló módon a vidini földesurak ténylegesen tulajdonolták 
a földet, és többletszolgáltatásokat sajtoltak ki a parasztságból, de ezt az 1839-es 
gülhanéi hatt-i şerif eltörli. Elméletben, de a gyakorlat bolgár példák alapján mást 
mutat. 1850-ig az állam hezitál: eleinte a földek állami tulajdonba vételét tervezi, 
s hogy a muszlim uraknak járó bizonyos szolgáltatásokat eltöröl, mások megma-
radnak, majd belemegy abba, hogy a földet eladja a parasztoknak, s a pénzből 

183    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 764. Noha nem janicsárokról van szó, jó példa a restriktív 
gazdasági mentalitásra, ahogy a ruméliai céhek alkalmazták a piacfelosztás (szabadverseny-elle-
nes) gyakorlatát. A plovdivi abadzsik már 1792-ben sem küldhett ek árut a karlovói és pazardzsiki 
bojadzsiknak, ami arra utal, hogy a megerősödő helyi céh feladatává vált ez. 1800-ban ugyanakkor 
megállapodtak, hogy a karlovói és pazardzsiki bojadzsik nem fognak a város határán túl árukat 
eladni, illetve posztót vásárolni a falusiaktól, s ekkor maximalizálták a városi posztósok számát is 
8–10 főben. (De számuk a napóleoni háborúk idején jelentősen megnőtt , majd 1840 után leesett .) 
 Todorov, N.: Iz isztorijata na karlovszkoto abadzsijsztvo i gajtandzsijsztvo (30-70-te godini). Izvesz-
tija na Insztituta Botev-Levszki. Kniga 3. Izd. na BAN, Szófi a, 1959. 141–155.

184   Ebből is látszik, hogy az 1826-os változás van olyan jelentős, mint az 1838-as.
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a földesurakat kártalanítja.185 1857–1859 között  a boszniai szpáhik lázítják fel a 
muszlim parasztokat a központi kormányzat ellen. (Itt  a korábbi tímárbirtokokat 
alakított ák át adóbérlett é, de az 1858-as földreform újraírja a játékszabályokat.) 
A muszlim földesurak és parasztok koalíciója a keresztények ellen 1874-ig erős 
marad, ekkor aztán a rossz termés után következő adószedés miatt  a keresztények 
fellázadnak a földesurak ellen. 

Lázadások   Anatóliában is voltak, de ezeket gyakran nem a parasztok kezde-
ményezték, másrészt hiányzott  belőlük a nemzeti-vallási karakter. Sőt egy részük 
a reformmozgalom rendelkezéseivel való szembefordulást példázza:  Bala terüle-
tén, amikor egy ankarai földesúr rájött , hogy az adómentesség eltörlése 1839-ben 
az ő állami nagybirtokait is érinti, fellázított  400 parasztot. Amikor felkelését lever-
ték, azzal érvelt, hogy nemcsak az ő adója emelkedett  meg, hanem a parasztoké 
is megduplázódott , ezért álltak mellé. 1841-ben  Adapazarban egy ulema lázított a 
fel a népet, hogy ne fi zessék az új, megemelt adókat, melyeket a muszlimokra is 
kivetett ek. Az előkelő  Yalvaç család, tudván, hogy nőni fog az adója, szintén a 
földjeiken dolgozó parasztokat lázított a fel (hiszen ők fi zetik ki az adóemelést). 
1845-ben majdnem a teljes  Erzurum és  Van tartomány lázongott , így a kormányzó 
nem tudott  a területen berendezkedni.186

Más esetekben éppen a reformok végrehajtásának elmaradása okozott  forron-
gást. 1858–1861 között  a maroniták lázadtak fel.  Kisrawanban ugyanis a helyi emír, 
 II. Bashir elvett e az adóbérlőktől a bíráskodási jogot, meggyengítve ezzel a Khazin 
klánt. Amikor a parasztok egy alkalommal több művelhető földet (és azon teljes 
kontrollt) követeltek (mint a vidiniek), s a Khazin sejk ellenszegült, kitört a láza-
dás. A parasztok a selyemtermelés és hiteleik miatt  szintén érdekeltt é váló bejrúti 
kereskedőkön keresztül európai fegyverekhez jutott ak. Mivel a Khazinoknak va-
gyonuk ugyan volt, de katonai erejük – ellentétben a kurd törzsfőkkel – nem alakult 
ki, elvesztett ék a küzdelmet és földjeiket. A törvény a hatt-i hümajún szellemében 
egyenlőnek mondta ki a parasztokat, és mindenféle földesúri szolgáltatást eltörölt. 
1889–1890 között  a hauráni drúzok érték el ugyanezt a helyi Atrash földesurak ellen. 

*

A gazdasági reformok az 1838-as balta-limáni egyezménnyel indultak be. A meg-
állapodás tulajdonképpen az 1820-as angol–oszmán kereskedelmi egyezmény új-
ratárgyalásának tekinthető, a britek belementek az importvámok 3-ról 5%-ra törté-
nő felemelésébe (az oszmán állam kétségbeesett en keresett  új bevételi forrásokat), 
cserébe az oszmánok eltörölték a nyugatiakra vonatkozó belső vámok rendszerét 
és az állami exportmonopóliumot. Ezzel egyrészt megszűnt a nyomott  áron törté-
nő felvásárlás, a kényszerbeszolgáltatások rendszere, amely a termelésben érde-
kelt rétegek számára pozitív lépés volt. Legálissá vált az export, ami a magángaz-
daságoknak kedvezett . Másfelől az angol kereskedő ugyanolyan feltételek között  
vásárolhatott  gabonát, mint a helyi kereskedő. Ezzel a birodalom saját kereskedőit 
hozta rosszabb helyzetbe a britekkel szemben, hiszen a belső vámokat a birodalmi 

185    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 878.
186     Kasaba, R.: Treaties and Friendships: British Imperialism, the Ott oman Empire, and China in the 

Nineteenth Century. Journal of World History, 4, 1993/2. 215–241.
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keresztényeknek továbbra is meg kellett  fi zetni (ezért lett ek inkább beratlik),187 s a 
parasztság is csak közvetett en tudott  kijutni terményeivel az exportpiacra.

Ortaylı szerint a szabadkereskedelmi megállapodás nem befolyásolta közvet-
lenül a gülhanéi hatt-i şerif tartalmát,188 sem a birodalom gazdasági állapotát.  Kihir-
detése mindenesetre megakadályozta, hogy az oroszok az ortodoxok védelmében 
(kultuszprotektorátus) továbbra is beavatkozzanak a birodalom belügyeibe.189 Az 
1838-as balta-limáni egyezmény ugyanis nem volt más, mint a feketekereskede-
lem okmányokkal való ellátása, legalizálása. Az orosz hajók például 1774 és 1783 
eseményeinek következményeképpen monopolizálták a fekete-tengeri kereske-
delmet és áthaladási joguk volt a szorosokon, ezt a kedvező lehetőséget az orosz 
zászló alatt  hajózó görögök nem voltak restek kihasználni. 1820-ban a beduinok 
 Aleppóban készpénzért adták el a külföldieknek a mohert, noha azt elvben nyo-
mott  áron be kellett  volna szolgáltatniuk az ankarai céhnek, először a helyi igénye-
ket kielégítve (a céh így, nyersanyag híján természetesen hanyatlani kezdett ). 1838 
véget vetett  az export- és vámprivilégiumoknak a birodalomban, de azok már ko-
rábban sem működtek hatékonyan, ráadásul sok kivétel is akadt. Láthatt uk, hogy 
a külföld gazdasági behatolása már 1780 körül megindult: 1838 előtt  már léteztek a 
később dominánssá váló kereskedelmi minták: az oszmánok már ekkor is zömmel 
késztermékeket vett ek, a török fonal exportja korábban is esett , török szemszögből 
a kereskedelem ekkor is veszteséges volt (II. 11. ábra). 

 Balta-Limán szerves előzményei (alapfeltételei) között  kell említeni a nyugati 
polgári társadalmak számos alapvívmányának átvételét: ilyen volt a magántulaj-
don de facto elismerése. Már  III. Szelim (1789–1807) kijelentett e, hogy ha valaki ke-
reskedelem vagy ipar révén gazdagszik meg és törvényes örököst hagy maga után, 
akkor az államkincstár a vagyonból semmire sem tarthat igényt.190 E szemlélet 
korábbi hiánya nem ösztönözte a kereskedelmet és többgenerációs kereskedelmi 
vállalkozások kialakítását (főképp a muszlimoknál). Ez a jelenség a gabona árának 
deregulációjával és a központi hatalom által kinevezett  bürokraták kereskedelmi, 
ipari és adószedési monopóliumának megszűnésével (az 1838. évi egyezmény 
következményeképp) együtt  jelentős ösztönzőerőt jelentett  a gazdaság számára 
és növelte a társadalmi mobilitást. A birodalomba bebocsátást nyertek a nyugat- 
európai liberalizmus és szabadkereskedelem szószólói, mint  Ur quhart, Alexander 
 Blacque vagy William  Churchill. 1850 körül  Sehak Abru, a palota fordítóirodájá-
nak dolgozója lefordított a J. B.  Say könyvét.191

187   A muszlimok esetében papíron esélyegyenlőség alakult ki, de a plurális jogrend alkalmazása ha-
mar a nyugatiak oldalára billentett e a mérleget.

188   Noha logikusan következett  belőle – a gazdasági változás a jogrend megváltozását is igényli.
189    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 87. 
190     Kasaba, R.: Treaties and Friendships i. m. 215–241.
191   J. B. Say: Principles of Political Economy című művéről van szó. A földhasználat változásáról lásd: 

 Genç, M.: Osmanlı Malikane Sistemi. In: Türkiye İktisat Tarihi Semineri. Eds.: Nalbantoğlu, Ü.–
Okyar, O. Ankara, 1975.  Abou-el-Haj, R.: The Ott oman Nasihatname as a Discourse over Morality. 
In: Mélanges Professeur Robert Mantran. Ed.: Temimi, A. Zaghouan, 1988. 17–30. Továbbá:  Cezar, 
Y.: Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi i. m. 151–155.  Sayar, A.: Osmanlı İktisat 
Düşüncesinin Çağdaşlaşmaşı. İstanbul, 1986. 189.
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Végeredményben a birodalom vezetői az egyezménytől éppen a vámbevételek növeke-
dését várták a helyzet legitimálásával.192 Az 1795-ben és 1820-ban megállapított  vámta-
rifák ugyanis nem arányt, hanem mennyiséget szabtak meg, így az 1830-as években 
a vámbevételek a növekvő árak és a megduplázódó forgalom ellenére sem emel-
kedtek.193 Így azt állítani, hogy a balta-limáni szerződés felelős a török kereskedel-
mi mérleg negatívumáért,  Ortaylı szerint téves: a szerződés következmény, nem ok 
volt, s csak szentesített  egy létező helyzetet, amelynek oka éppen az állami monopó-
lium (kereskedelmet fékező) léte volt. Az angol dominancia gyökerei is korábbra, a 
napóleoni háborúkra mennek vissza. Ennek kimenetele eldöntötte a gazdasági szupremácia 
kérdését a nyugati hatalmak között, s ez  Anglia betörését vetített e elő (utána már csak a 
többi „győztest”,  Oroszországot és  Ausztriát kellett  kiszorítani).194

Ráadásul az 1838-as szerződés nem is az első szabadkereskedelmi szerződés 
volt, amit a birodalom kötött : az 1829-es drinápolyi béke is szabadkereskedelmet 
biztosított  az orosz kereskedőknek és hajósoknak a birodalom területén. Az  USA 
1830-ban hasonló szerződést kötött , ami jelentős hatással volt az ópiumkereskede-
lemre.195 1838 így nem is annyira az Oszmán Birodalom gazdaságpolitikájának, hanem 
inkább a brit orientális politikának a fordulatát jelentette (vö. 1842: ágyúnaszád-dip-
lomácia  Kínában), amely érezhetően rámenősebb lett    Kasaba szerint.   Palmerston 

192    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 94.
193   Uo. 95. 1683–1838 között  a kapitulációk miatt  ténylegesen csak 3% volt az importvám és az export-

vám. Az importvám immár 5%-os volt, ha a terméket nemcsak behozták az országba, hanem el is 
adták – de ez nem volt jelentős engedmény. A tranzitvám 5%-os volt.

194   Ha összevetjük ezen országok kereskedelmének alakulását a 19. század első felében, egyértelmű 
a kijelentés valóságtartalma. 1840–1841-ben  Ausztria és  Franciaország levantei tengeri kereske-
delme 2–3 millió angol fontot ért el – miközben 1791-ben a francia forgalom 2,8 millió angol font 
értékű volt –, az angoloké pedig 2,5 milliót (ez 1818-ban még csak 800 ezer font). 1850-re az előb-
biek forgalma 3,5–4 millió fontra, Angliáé 6 millióra nőtt . (Igaz,  Ausztria esetében még 2 millió font 
értékű szárazföldön szállított  áruval is számolni kellett .)

195     Kasaba, R.: Treaties and Friendships i. m. 215–241.

II. 11. ábra.

Az Oszmán Birodalom összexportja és importja, 1830–1910*

* Millió angol fontban, 10 éves periódusok éves átlagában.
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1829-ben leírt szavai egyértelműsítik, hogy a briteknek piacokra van szükségük,196 
s hogy az oszmán gazdasági gyakorlat számukra érthetetlen, s ha kell, akkor akár 
a birodalom létjogosultságát is megkérdőjelezik a szabadkereskedelem érdeké-
ben.197 Ellenben egy racionalizált, centralizált és hatékony oszmán kormányzat 
egyrészt önmaga is jobban képes megóvni az állam területi integritását, másrészt 
szavatolva az üzlet és kereskedelem biztonságát, a britek számára is fenntartható-
vá, támogatásra érdemessé teszi a birodalmat.198 (Ez is maradt az angol álláspont 
az új gazdasági riválisok, például  Németország jelentkezéséig. Az ekkor megkez-
dődő tőkekimenekítés már nem tett e szükségessé a birodalom fenntartását, akár 
az orosz, akár a német előretörés megakadályozása érdekében sem.)199

A fenti politika jegyében az állami monopóliumok (selyem, olíva, ópium, 
gabona kiviteli tilalma) eltörlését kifejezett en az angolok kérték   Ponsonby követ 
révén, de nem(csak) maguk, hanem látszólag a paraszti termelők érdeke védel-
mében (legalábbis ezt hangsúlyozták). Persze ez is beavatkozást jelentett  a biro-
dalom belügyeibe, hiszen a parasztok maguk nem lett ek volna képesek érdekeik 
érvényesítésére, az állami kényszerbeszolgáltatások megszüntetésére. Az ópium 
állami monopólium maradt, de a többi termék néhány év alatt  felszabadult a be-
szolgáltatási kötelezett ség alól. Az 1838-as balta-limáni egyezmény  Egyiptom és 
 Mohamed Ali számára is egyértelműen kedvezőtlen változást hozott , hiszen a 
britek itt  is közvetlenül a termelőtől vásárolhatt ak,200 ami nemcsak az egyiptomi 
kereskedelem, de az államháztartás számára is kiesést jelentett , hiszen romlott  
a kereskedelmi mérleg, ugyanakkor csökkentek az állami vámbevételek (és a helyi 
kereskedőréteg haszna is). Ett ől a hatástól féltek a törökök, illetve ezzel érvel a 
gazdaságtörténészek egy része is.

Hogy mégis beleegyeztek az exportmonopóliumok eltörlésébe, annak egyik 
oka az volt, hogy a megszüntetett monopóliumok nagy része éppen a birodalom létét 
veszélyeztető, a modernizációban sokkal előrébb járó egyiptomiaknak kedvezett korábban. 
Ennek köszönhető, hogy esetenként már 800 ezer erszény pénzre rúgott   Egyip-
tom jövedelme (400 millió gramm ezüst, ez alig maradt el a birodalom jövedel-
métől!).201 A britek gazdasági előnyökért cserébe biztosított ák a külpolitikailag ki-
szolgáltatott  helyzetbe került forráshiányos birodalom fennmaradását.  Mohamed 
Ali (és a szorosokhoz a briteknél közelebb lévő oroszok) megfékezésének ez volt 

196   Mint írtuk, ez okozza a Brit Kelet-indiai Társaság vesztét, mely a helyi termelést akarta fokozni, 
szemben a kormány elképzeléseivel, mely a helyi fogyasztást akarta emelni.

197   „I confess I should not be sorry some day or other to see the Turk kicked out of Europe, & compelled to go 
and sit cross-legged, smoke his pipe, chew his opium, & cut off heads on the Asiatic side of the Bosphorus; 
we want civilization, activity, trade, & business in Europe, & your Mustaphas have no idea of any traffic 
beyond rhubarb, figs, and red slippers […]”  Bourne, K.: Palmerston: The Early Years, 1784–1841. Lon-
don, 1982. 394.

198     Kasaba, R.: Treaties and Friendships i. m. 215–241.
199   Ekkor már a felosztást sem ellenezték, hiszen a maritim hatalom számára fontos stratégiai pontok, 

 Málta,  Ciprus,  Szuez, Áden, majd később  Kuvait, a kezükön volt.
200    Ormos M.– Majoros I.: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris, Bp., 1998. 73. Ezért is akarta Ali a 

második támadással teljes szuverenitását elérni.
201    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 434.
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az ára. Önerőből a birodalom nem tudta volna megoldani sem a katonai, sem a 
gazdasági helyzetet.202 Békére és bevételekre volt szükség. 

A török tisztviselők tisztában voltak azzal, hogy a „termelők érdekében” kért 
engedmények nem feltétlenül szolgálják a török központi költségvetés érdekeit, 
s az ő céljuk nem is a külföldiek kedvezményhez jutt atása volt. Tahir bej vám-
parancsnok és  Namık pasa világosan látt ák e lépés következményeit,203 a Fényes 
Porta azonban gyenge alkupozíciói miatt  egyrészt nem tudta elérni az importvá-
mok jelentős emelését, másrészt egyes cikkekre egyébként is égető szüksége volt 
a modernizációs és katonai szükségletek miatt . Az oszmánok megfi zett ék az árát, 
hogy a 16. században nem kapcsolódtak be az európai kereskedelmi rendszerbe: 
ekkor bármely szandzsákbég (állami hivatalnok) jövedelme háromszorosa volt 
 Bursza leggazdagabb (magán)kereskedőjének!204 A 19. században viszont a biro-
dalom támogatandó kereskedőt, aki miatt  érdemes lett  volna védővámot emelni, 
már csak az elszakadófélben lévő periférián találhatott  volna, akik azonban nem 
tudtak volna elegendő tőkét205 és iparcikket szolgáltatni a birodalom iparosításá-
hoz (miként  Bulgáriáéhoz sem tudtak – lásd az I. kötetet). Így a Tanzimat vezetői a 
mezőgazdasági termelés és kereskedelem fellendítéséből remélték az ipari fejlődés alapjai nak 
megteremtését.206

 Quataert szerint a meglepő oszmán válaszlépés, az exportvámok 3-ról  12%-ra 
történő emelése e tényezőknek köszönhető, tehát az állam saját kereskedőinek meg-
adóztatásával kívánt többletjövedelemhez jutni, ha már az import adóztatása korlá-
tozott  volt. Ugyan ez az angolokra is vonatkozott , de ők elsősorban piacot akartak, 
s nem  Angliát ellátni cikkekkel, ráadásul a birodalmon belüli (intraregionális) ke-
reskedelem az exportvám alól is kibúvót jelentett . Így a lépés az angol kereskedők 
pozícióit nem veszélyeztett e. Az állam jól járt, a privát szféra viszont nem.

Az exportvámok emelésének szigorú racionalitása volt.  Szíriában az egyiptomi 
uralom alatt  bevezetett , de a Tanzimat alatt  populista módon eltörölt adók (melye-
ket addig a muszlimok is kötelesek voltak fi zetni) miatt  kieső bevételeket pótolni 
kellett : ennek hatására például a vámjövedelmek, melyek az egyiptomi uralom alatt  
elenyészőek voltak, 1840 után megnégyszereződtek. Erre pedig szükség volt. Egy 
1841-es memorandum szerint ugyanis az egyiptomi megszállás alatt i  Szíriában 362 
ezer erszény pénz volt a bevétel (180 millió piaszter/ezüst).207 Ez 90 gramm ezüst/
fő (20 frank), mely az egyiptomi értékkel volt azonos, viszont négyszerese volt a 

202   Megjegyzendő, hogy  Mohamed Ali megállítása a briteknek is érdeke volt, így kétszeresen is nyer-
tek az üzleten, szemben a birodalommal, amely Uriel Heyd szerint 1829-ben (drinápolyi béke) és 
1839-ben ( Mohamed Ali) döbbent rá arra, hogy a diplomáciai testület fejlesztése nélkülözhetetlen. 
Ez indított a el a bürokratikus modernizációt párhuzamosan, de sajnos nem összefonódva a gazda-
ságszerkezet és a pénzügyek reformjával.    Findley, C. V.: Bureaucratic Reform i. m. 60.

203      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 115.
204    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 96.
205   Nem véletlenül írták, hogy  İzmirben egy kereskedelmi üzlet beindításához 20 ezer angol font kell 

(ez 2 millió piaszter, a bolgárok közül például csak a konstantinápolyi Topcsilestovnak, majd a 
Georgiev testvéreknek volt ennyi mozgótőkéje).

206    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 97. 
207   Ebből a miri adó 33% volt, a ferde (a muszlimok által is fi zetett  fejadó) 22%, a mubaya (gabonaadó) 

45%-ot tett  ki. Az utóbbi kett ő az egyiptomiak találmánya volt. Más adatok szerint a bevétel 70 
millió (II. 35. táblázat).
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birodalmi átlagnak. Miután Szíriát visszakapta a birodalom, eltörölte az egyiptomi 
adókat,  Szíriában az állami bevételek 72 ezer erszényre estek (36 millió piaszter). 
Egy főre így már csak 18 gramm ezüst állami adóbevétel jutott  (mint a birodalmi át-
lag 1776 körül; az érték 1910 körül emelkedett  50 piaszterre). A kiadásokat azonban 
140 ezer erszényre taksálták (70 millió piaszter),208 így a bevétel csak a tartomány 
igazgatásához szükséges összeg felét biztosított a. Csak a hivatalnokok bére – havi 
1600 erszény (0,8 millió piaszter) – éves szinten a bevételek 25%-át emésztett e fel. 
Az állam még a felére csökkent lészámú, 15–20 ezer fős hadsereget sem tudta fenn-
tartani a tartományi bevételekből. Hét év alatt   Szíria 300 ezer erszény pénzt szívott  
el a központi kincstárból. Az adóreformok tehát halaszthatatlanok voltak a bevéte-
lek növelése érdekében,209 s hamarosan a birodalom is új adókat vezetett  be (ügyelve 
arra, hogy a muszlimok ne fejadó formájában fi zessék azokat).

A Tanzimat kezdeti adóreformjai tehát a legkevésbé sem voltak modernek, 
inkább populisták: a súlyos egyiptomi tehertől való megszabadulás jó propagan-
dafogásnak bizonyult, de valójában az állam törekedett  arra, hogy a kieső jöve-
delmeket más módon pótolja. Ráadásul az adórendszer megváltoztatása eleinte 
kifejezett en a muszlim lakosság megnyugtatása érdekében történt, azaz diszkri-
minatív volt, mely a gülhanéi hatt-i şerif ígéretei után hiteltelenné tett e a kormány-
zatot a helyi keresztények szemében. Míg az „elnyomónak” beállított  egyiptomi 
uralom idején a keresztények kvázi egyenjogúságot élveztek, addig a „reformista” 
birodalom a régi (muszlim) elitet támogatt a. Hogy valami nem volt rendben  Szí-
riában az oszmán uralom helyreállítása körül, arra jó példa az 1841-es és 1845-ös 
libanoni felkelés. (Jelzésértékű, hogy erre nem a jóval nagyobb adóterheket beva-
saló egyiptomi uralom ideje alatt  került sor.)

A balta-limáni megállapodás  Quataert álláspontja szerint – az exportvám 
emelésének magángazdaságra való negatív hatása ellenére sem – nem volt jelentős 
hatással a birodalomra, mert 1820 táján, majd 1838 előtt  ugyanúgy megduplázódott  
az angol–török kereskedelem volumene,210 mint később.  Pamuk viszont egyértel-
műen azon a véleményen van, hogy a hatalmak kereskedelmi behatolásának má-
sodlagos, de hosszú távú hatásai voltak felelősek a periféria versenyképességének 
romlásáért: az 1838-as balta-limáni egyezmény – noha szerinte is csak legitimálta 
a már működő folyamatokat – valójában a későbbi protekcionizmus lehetőségét 
is elvett e a birodalomtól, amikor már egyértelműen ismertek voltak a behatolás 
hatásai.211 1865–1905 között  ugyanis minden cikkre egységesen  8%-os (alacsony és 
nem diff erenciált) behozatali vám volt érvényes, még azokra is, amit a birodalom 
is elő tudott  állítani. Ez az alacsony vám a költségvetést is alig gazdagított a, s az 
iparosodást sem ösztönözte: ezzel szemben a gyakran lekezelt  Latin-Amerikában 
néhol 30%-os vámmal is lehetett  ekkor találkozni. 

Mint írtuk, 1838 hatását tartósított a a Corn Law eltörlése, illetve annak másod-
lagos eredménye: noha a britek célja elsősorban a hazai gabonaellátás zökkenőmen-

208   Tehát  Egyiptom 100 millió piaszterrel többet sajtolt ki a régióból, az 50–60%-os (az 1820–1870 kö-
zött i ruméliai oszmán uralmat idéző) elvonás zöme a megszálló hadsereg fenntartására ment el.

209    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 432.
210    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 825.
211    Pamuk, Ş.– Williamson, J. G.: Ott oman De-Industrialisation 1800–1913: Assessing the Shock, its Im-

pact and the Response. NBER Publications. (2009). 43. htt p://www.nber.org/papers/w14763. 
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tességének biztosítása volt, e rendelkezéssel sikerült hosszú távon vásárlóerőt is biz-
tosítani a brit textilipari cikkeknek. Ezzel szemben az oszmán (muszlim) gazdaság-
fi lozófi a alapja az volt, hogy minden üzleti tranzakciónak elsősorban a társadalom 
jólétét, s másodsorban az állam igényeit kell szolgálnia, azaz a profi torientált szem-
lélet, így maga a profi t és annak visszaforgatása is teljesen idegen volt a muszlim 
kereskedők mentalitásától. Jellegzetes (noha nem általánosan elterjedt) jelenség volt 
a narh, a fogyasztót védő ár.212 A kereskedés gyakran barter jelleget öltött , a keleti 
kereskedő nem haszna növelésére vagy a fogyasztás mesterséges gerjesztésére tö-
rekedett , hanem egyszerűen a vásárló igényeit akarta kielégíteni (és nem marketing 
révén azt megszabni), így nem lehetett  a nyugati kereskedő vetélytársa. 

Természetesen a helyi potentátok több helyütt  megpróbálták elszabotálni a 
balta-limáni szerződés végrehajtását. A kayseri muhassıl (adószedő) és a kütahyai 
kormányzó nem voltak hajlandók lemondani monopóliumaikról a kávéimportra 
vonatkozóan,  İzmir kormányzója kijelentett e, hogy az  İzmirben festett  gyapot nem 
tartozik a rendelkezés hatálya alá, hiszen többé nem tekinthető importcikknek. 
A burszai kormányzó ragaszkodott  hozzá, hogy a selymet  Isztambulon és nem 
 Szmirnán keresztül exportálja tartománya, mert az előbbi neki hozott  hasznot és 
nem a nyugatiaknak. Az autonóm  Szamosz hercege autonómiájára hivatkozva hét 
éven keresztül ignorálta az egyezményt és helyi vámokat állapított  meg. 1841–
1842-ben  Amasyában a lakosok megölték a karantént felügyelő (így a kereskedel-
met gátló) orvost, így tiltakozva a brit befolyás ellen, s gyakran szedtek túszokat, 
a külföldiekért 500 lírát követelve.213 A helyzet később sem egyszerűsödött : a 19. 
század utolsó két évtizedében a külföldi dohánymonopólium őrzésére fordított  
összeg az 1885-ös 1,2 millió líráról 1907-re 2,5 millió lírára nőtt .214

A reakciók részben érthetők: noha a balta-limáni szerződés elvben nem hoz-
ta hátrányba a helyi muszlim importőröket, hiszen belső vámot (elvben) nekik 
sem kellett  fi zetniük, akárcsak a külföldieknek, de ez az exportőrökre nem állt. 
Ráadásul a mindennapi kolonialista brit gyakorlat diszkriminált a brit bankokon, 
a keresztény közvetítők preferenciáján keresztül. Kitűnő példa a helyi kereske-
dők érvényesülésére Francisco Namtella, aki  Diyarbakırban született  örményként, 
 Aleppóban kereskedett , spanyolul  Manilában tanult meg, kétszer járt  Kuangcsou-
ban, és  Marseille-ben halt meg. A kereskedők igyekeztek kijátszani a rendelke-
zéseket: az oroszok más hatalmak lobogóit használták, ha a törökök lezárták a 
tengerszorosokat. 1847-ben rengeteg görög hajós hajózott  angol lobogó alatt  (hogy 
részesüljön a kereskedelmi kedvezményekben). 

*

212   Az árplafont az egyébként apparátus nélkül dolgozó kádi állapított a meg (a kádi a katonai egysé-
gek támogatását kérte szükség esetén). 

213    Issawi, Ch.: The Economic History of Turkey. Publications of the Center for Middle Eastern Studies, 
no. 13. The University of Chicago Press, Chicago–London, 1980. 98. A britek riválisaikat hazug-
nak, intrikálónak és szervilisnek (görögök), vagy ambíció és intelligencia nélkülinek (örmények) 
bélyegezték.

214    Boratav, K.– Ökçün G.– Pamuk, Ş.: Ott oman Wages and the World Economy, 1829–1913. Review, 8, 
1985. 379–406.
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A társadalmi kohéziót biztosító elemek közül a keresztény milletrendszer szin-
tén darabokra hullott , mivel  Ypszilantisz 1821-es fellépését a Porta a görög millet 
árulásának tekintett e, így az mint érdekvédelmi szervezet nemkívánatossá vált, 
s a patriarchátus összetartó ereje meggyengült. A patriarcha felakasztása és a 
dragomán poszt eltörlése ( Moruzzi elbocsátása) után a fanarióta és közgörög-
ségnek ezután egyaránt új ideológiát kellett  megfogalmaznia, újra kellett  értékel-
nie a birodalomhoz fűződő kapcsolatait is ( Fereosz Rigasz eszméinek terjedése, a 
Megali Idea, a birodalmon kívüli lét lehetőségének előtérbe kerülése, a birodalom 
struktúrájának és hatalmi szervezetének megöröklése stb.). 

A vazallus fejedelemségek elveszítése után a fanarióták számára a 19. század 
második felére az egyház maradt az egyik legfontosabb bevételi forrás.215 Egy püs-
pöki vagy érseki szék évi 6000 lírát, 700 000 piasztert is jövedelmezhetett .216 Egy egy-
szerű vladikának házanként havonta egy piaszter (egy oka liszt) jövedelme szárma-
zott  az aiaszmából (szentelt vízzel való meghintésből). Végeredményben egy év alatt  
a pap egy háztartásból évi 66 piaszter, a metropolita további 16 piaszter bevételre 
számíthatott  rendszeresen. A rendkívüli jövedelmek közé sorolható a keresztelő 5 
piasztere, a házasság 20–30 piasztere217 és a temetés 40 piaszteres költsége. A biroda-
lomban a 12 millió keresztény 3%-os születési és halálozási ráta és 1%-os házasodási 
ráta mellett  tehát évente 20 millió piasztert adott  ki keresztelőre, házasságra, teme-
tésre. A kötelező jutt atásokat hozzászámítva, ez évi 240 millió piaszter, több mint 
évi 2,4 millió angol font (ebből félmillió font a vezetőségé). Ezek után nem meglepő, 
hogy a legtöbb poszt megszerzéséért komoly vesztegetési pénzeket kellett  fi zetni, 
melyet aztán a lelkipásztorok a nyájon vasaltak be. A növekvő egyházi terhek miatt  
a lakosságban erősödött  egy másik, (szláv) egyház iránti igény. 

A  Midhat-féle reformok viszont nem érintett ék a vallást, noha az egyházre-
form – eleinte erre a patriarchátuson belül is nyílt volna lehetőség – nem csak a 
nemzeti megújulási mozgalmak törekvéseit ellensúlyozandó lett  volna kívánatos. 
A (szláv) nemzeti egyház megteremtésétől ugyanis népszerűsítői azt várták, hogy 
a különböző jogcímeken beszedett  egyházi adók összege csökken, illetve jelentős 
mértékben helyben kerülnek felhasználásra, növelve az autonómiát, ugyanakkor a 
nép oktatása és felvilágosítása is jelentős szerepet kap. Ezt ugyanis a patriarchátus 
negligálta, mi több, a babonák terjedésében is bevételi forrást látott . A patriarchá-
tus azonban elutasított a ezeket a törekvéseket saját pozíciói védelmében. A töme-
gek kiábrándulása a konstantinápolyi egyházból tehát emiatt , s nem a patriarchá-
tus birodalomhoz való lojalitása miatt  következett  be. 

A nép mentális állapotára jellemző, hogy a helyi lakosság által bűnnek tekintett  
babonáknak sokszor köze nem volt a krisztusi tanokhoz, eredeti népi jelentésük 

215   Nemcsak a román fejedelemségek tartoztak a Mavrokordatosz és Ghikasz családok üzleti érdek-
körébe, ahol 89 és 191 évig töltött ek be vezető tisztségeket nagy vagyont felhalmozva, hanem az 
egyházi pozíciók megszerzéséhez is nyújtott ak hiteleket, ami jelentős bevételi forrás volt. Évi 12%-
ra adtak kölcsönt, s ez az egyház eladósodásához vezetett . Egyes vélemények szerint az ipeki szláv 
patriarchátus (1763) elleni görög fellépés mögött  is az eladósodás állt, bár eltörlése érdekes módon 
egybeesett  a szláv nemzett udat feléledésének kezdeteivel is (Paiszij Hilendarszki).

216     St. Clair, S. G. T.–  Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria i. m. 108.
217   A papnak minden házasság után 1 konstantinápolyi kile gabona járandósága volt (ez 32 piaszter 

1868-ban). Adatok lásd:   St. Clair, S. G. T.–   Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria i. m. 111–113.
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pedig elhalványult. Az egyház lelkesen beszedte a pénzt a bűnök diszpenzáció-
jaként a következő esetek után: ha a gyereknek kanalat adtak játszani, kenyeret 
adtak el anélkül, hogy megszegték volna, megfürdett ék a gyereket hétéves kora 
előtt  (mielőtt  megjön az értelme), ha kutya aludt a háztetőn, és így segített  az 
ördögnek a lakók lelkét megszerezni. Egy bolgár rája aligha tudta felsorolni a 
tízparancsolatot vagy a hét főbűnt, de ezeket a tiltott  babonákat igen. (Adatok: 
 St . Clair–  Brophy.) Az egyház eredeti törekvése, hogy kiirtsa ezeket a szokásokat, 
teljesen elhalványult, s inkább a pénzbehajtás lehetősége lebegett  a görög pópák 
szeme előtt , mint a néptömegek elrett entése e gyakorlatt ól. Az egyházi szokások 
a keresztény ráják mezőgazdasági gyakorlatát is rontott ák, hiszen évi 183 ünnep-
napjuk volt, amikor nem dolgoztak – ez adóbevétel szempontjából az államnak 
is kiesésként jelentkezett . Ugyanekkor egy francia vagy angol ipari munkás évi 
313 napot dolgozott .

Ami a valláson túlmenő nemzeti identitást (például a nyelvet) illeti, 1821 
előtt , ha valaki ortodox keresztényként akart karriert csinálni a birodalomban, 
előnyre tett  szert, ha regionális identitását elfedte és görögnek vallott a magát (a 
Rúm millet tagjaként más elnevezés úgysem illett  rá). Azonban a taifákban eseten-
ként már a 18. század végén is működött  a különbségtétel a szerb, bolgár, albán és 
görög nyelvű csoportok között , különösen ott , ahol a görög nyelvűek kisebbség-
ben voltak, mint ez a szaloniki kádi irataiból kiderül.218 A kereskedőréteg elbolgá-
rosodása (értsd: a bolgár nyelv előtérbe kerülése az általuk használt számos nyelv 
közül) mögött  sok gazdasági tényező is rejlett : gyakran a főváros–vidék ellentét 
manifesztálódott  így, amely mögött  fanarióta és egyéb érdekeltségek között i el-
lentét lappangott . Ellentét volt a szállítmányozók, a gabona- és textilkereskedők, 
az export- és importkereskedők, az adóbérlők és iparosok között , s ez mind ha-
tással volt a lokális közösség formálódó etnikai arculatára. A kontinentális ke-
reskedőelit inkább adta olyanok kezébe a vagyont akár megőrzésre, akár forga-
tásra, akik lekötelezett jei voltak (a szentély vagy a kolostor kijavítása, gazdasági 
rekonstrukciója), illetve akik helyi kötődéssel bírtak (így szláv nyelven beszéltek), 
mint a messziről idehelyezett  görög papoknak, hiszen a görög egyház mögött  
éppen kereskedelmi riválisaik, a fanarióták álltak (akik célja a tőkekivonás volt). 
A kolostorok gyakran pénzügyi, banki, oktatási-kulturális funkciókat is ellátt ak a 
lelki szolgálaton kívül – mivel az állam ezeket a magánszférába sorolta, nem fog-
lalkozott  vele. Ezért is nagy jelentőségű az exarchátus megalakulása, hiszen att ól 
kezdve, hogy önálló szervezete létrejött , a hálózat kvázi államként működött . 

Hozzátéve, hogy 1870 után az exarchátus ingyenes oktatást kínált fel a pa-
rasztság gyermekeinek, míg a patriarchátus ezt elmulasztott a, érthetővé válik a 
szélesebb néptömegekre támaszkodó, szociálisan érzékenyebb bolgár egyház 
gyors térhódítása a szegényebb vidéken, szemben a konzervatívabb felfogást 
megtestesítő (görög nyelven miséző), a műveltebb, elitista, a városi rétegek igé-
nyeivel azonosuló patriarchátussal szemben.

A fanarióták bukása a patriarchátus vagyoni helyzetének és presztízsének meggyen-
gülése mellett tulajdonképpen siettette a modern oszmán (és jellegében is egyre inkább 
muszlim) bürokrácia kialakulását.  Karpat és  Ortaylı szerint egy olyan függő, önálló 
egzisztenciával nem rendelkező (így nem is „konfl iktusképes”), viszont emiatt  az 

218    Philliou, Ch.: The Ott oman Empire between Successors: Thinking from 1821 to 1922. In: Religion, 
Ethnicity and Contested Nationhood i. m. 36. 
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államra nagy terhet rovó professzionális réteg alakult ki, melyre nem volt jellemző 
a szélsőséges individualizmus és önállóskodásra való hajlam. A fővárosban erre 
nagyobb esély nyílt, mint vidéken, ahol jelentős beágyazott sággal bírt e réteg, tehát 
hatalmának helyi gazdasági alapjai is voltak, így a törvényértelmezés önkényes is 
lehetett : például a bírók ellen indított  eljárások azt bizonyítják, hogy a tudatlanság 
csak kisebb részben volt felelős kihágásaikért, nagyobb részben a haszonszerzés 
és a helyi klikk elvárásai alakított ák tevékenységüket (II. 28. táblázat). A szultán 
helyzetét nehezített e, hogy  Mustafa Reşid pasán kívül  II. Mahmúdnak nem állt 
rendelkezésére elképzeléseit támogató gárda. A szultán még a tradicionális tűz-
oltószervezeteket is felszámolta, mint erős, összetartó közösségeket, ami nemcsak 
azért volt kellemetlen, mert a főváros nagy része fából épült még a 19. század kö-
zepén is, hanem így a szultán tulajdonképpen a potenciális támogatói körét is felszámolta 
a tradicionális struktúráktól való félelmében. A sokasodó külpolitikai gondok miatt  
1829 után azonban populista politikát volt kénytelen folytatni. Az általa kreált, 
jellegében muszlim, hivatali-bürokratikus elit kialakításakor elmaradt a gazdaság 
átszervezése, mely fi nanszírozhatóvá tett e volna egy ilyen méretű államapparátus 
működését.219 

 Moruzzi leváltása és Bulgarzade Jahja efendi dragománi kinevezése jelzi a 
cezúrát: 1841-ben már 30, modern elvek alapján képzett  hivatalnokkal rendelke-

219    Karpat, K.: Ott oman Population 1830–1914 i. m. 92.

II. 28. táblázat.

Visszaélések típusai és elterjedtsége a bírói karban az igazságügyi reformok után

Helyszín Személyek Vád

 Hebron bírósági tag
kenőpénz elfogadása egy lopással 

vádolt barátjától

 Yalvaç,  Nyugat-Anatólia bíróság elnöke
letartóztatott  elengedése az őrizetből 

kenőpénzért

 Kırkağaç,  Aydın bíróság elnöke 5 juh kenőpénz

 Koszovó bíróság tagja
adósság miatt  lefoglalt juhok eladása 

és az adós elengedése

 Diyarbakır főhivatalnok és elnök bírósági jegyzőkönyvek manipulálása

 Adana teljes bíróság
a tárgyalásmenet szabályainak 

rendszeres megsértése

 Konya
bíróság elnöke, 2 bíró 

és 2 hivatalnok
bírósági jegyzőkönyvek manipulálása

 Gemlik,  Hüdavendigar bíróság elnöke egy nő megütése a tárgyaláson

 Konya bíróság elnöke a főhivatalnok megverése tárgyalás közben

 Amasya (É-Anatólia)
nyomozóhivatal főnöke 

és helyett ese
eljárás mulasztásos késleltetése

 Sivas bíróság elnöke tárgyalás 40 napos szándékos késleltetése

 Aleppó bíróság elnöke
törvénytelen letartóztatások és erőszak 

alkalmazása

Adatok:  Rubin Avi: British Perceptions i. m. 1006.



272

II. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN (1774–1915) 

zett  az államapparátus. Míg korábban a majdani vezírek a katonai apparátusban 
kezdték pályájukat, addig  Reşid,  Fuad és  Midhat reformista pasák a külügymi-
nisztérium fordítóirodájából indított ák karrierjüket. Reşid, Fuad és Ali pasák 37, 
37 és 31 évesen kerültek a külügyminisztérium élére és rendre 46, 48 és 37 évesen 
lett ek nagyvezírek, holott  korábban a birodalmi átlag nagyvezírek esetében 50, 
külügyminisztereknél 41 év volt. A különbség nem tűnik nagynak, de a britek-
nél ugyanezen két poszton ebben a periódusban az átlagéletkor 59 és 45 év volt. 
  Palmerston 46 évesen került be a külügyminisztériumba, de csak 71 évesen lett  
külügyminiszter,  Aberdeen esetében ez 44 és 68 év volt.220 A török vezetők tehát 
viszonylag fi atalok voltak és fi atalodó tendenciát mutatt ak. A fl uktuáció viszont 
nagyobb volt: 1826–1878 között : 21 nagyvezír 43 alkalommal volt hatalmon, míg 
 Angliában 13 ember 20 alkalommal.221

A török hatalmi elit önreprodukciója 46%-os volt (a fő posztok betöltőinek 
mintegy fele esetében apjuk ugyanebből a társadalmi kategóriából származott ), 
de a nagyvezíri és külügyminiszteri posztokon a 60%-ot is elérte.222 Érdekes mó-
don éppen Reşid és Ali pasák édesapja volt alacsony származású: az előbbi apja 
kincstári hivatalnok volt, az utóbbié egy boltos. Klasszikus módon, a szultáni pa-
lota embereként bekerülni viszont erre az évszázadra már szinte lehetetlen volt: 
öt ember jutott  így poszthoz a 95 vizsgált személyből. A vezetők 30%-a vidékről 
származott , 42%-uk végigjárta a modernizálódó török bürokrácia lépcsőfokait, 
iskoláit. A külügyminiszterek kétharmada járt  Európában – a belügyminiszterek 
esetében ez egyharmad volt.

A reformkorszak hivatalnokainak többsége jól ismerte a kormányzott  terüle-
tek nyelvét akár származása, akár tanulmányai révén. Ez lehetővé tett e, hogy job-

220    Todorova, M.: Composition of the Ruling Elite of the Ott oman Empire in the Period of the Reforms 
1826–1878. Etudes Balkaniques, 1976/1. 105.

221   Uo. 105–106.
222   Uo. 106.

II. 29. táblázat.

Az Albániában szolgáló oszmán hivatalnokok nyelvtudása (helyi elfogadott sága)

a 19. század utolsó harmadában

Beszélt nyelv Hivatalnok % Beszélt nyelv Hivatalnok %

Oszmán 55 98 Török és albán  5  9,0

Albán 37 66 Török, albán, görög 15 27,0

Görög 29 52 Török, albán, szláv  9 16,0

Szláv 20 36 Török, albán, görög, szláv  7 12,5

Csak török  2 3,6 Török és görög  7 12,5

Csak albán  1 1,8 Török, görög és szláv  2  3,6

Török és szláv  2  3,6

 Gawrych, G. W.: Tolerant Dimensions of Cultural Pluralism in the Ott oman Empire: The Albanian Community, 1800–

1912. International Journal of Middle East Studies, 15, 1983/4. 522.
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ban kommunikáljanak a helyi társadalommal.  Gawrych szerint – az általa vizsgált, 
Albániában szolgáló több mint 50 hivatalnok adatai alapján – 43%-uk három nyel-
ven beszélt (az oszmánt beleértve), 12,5%-uk négy nyelven, egy nyelven mindösz-
sze három fő (4,4%, ráadásul ebből egy csak albánul tudott ) (II. 29. táblázat).223

A reformok ellenére az isztambuli hivatalnokok továbbra is a katonai hie-
rarchia szerint szerveződtek, a horizontális megfeleltetés elve alapján a müşir az 
irodisták tábornagya. Az osztályfőnök (hadosztályparancsnok) és a csoportve-
zető (brigadéros) is jogosult volt a pasa cím viselésére. A jövedelmi különbség 
a különböző hierarchikus szinteken nagy volt. 1860 körül egy vezető hivatalnok 
1000–1200 frankot keresett  havonta (évi 60 ezer kurus) – amennyit egy bolgár vagy 
szerb középiskolai tanár egy év alatt  (sem). Igaz, egy bolgár minisztériumi osz-
tályvezető vagy miniszter ugyanekkora fi zetést húzott  1910-ben. Ugyanakkor a 
ranglétra legalján álló oszmanli irodista 1850 körül 25–30 frank224 havi bérért dol-
gozott  – alig kapott  többet, mint egy bolgár textilgyárban. A diff erencia oka, hogy 
a tartományi reformokkal párhuzamosan megnövelték a vezetők bérét is (viszont, 
mint írtuk, többé nem lehett ek adóbérlők, tehát az egyéb jövedelemforrások korlá-
tozott ak voltak). Egy kádi például 1864 után csaknem kétszer annyit keresett , mint 
korábban225 (de elvesztett e egyéb, jogszolgáltatásból származó járandóságait) (vö. 
II. 30. és II. 31. táblázat).

Nemcsak az isztambuli, hanem a tartományi vezető réteg is jó fi zetést kapott , 
de eközben ugyanúgy jelentős volt a diff erencia a kaza és vilajet szintű tisztviselők 
között , mint az azonos közigazgatási szinten lévő hivatalnokok esetében. Egy ferik 
pasa (hadosztályparancsnok) 1858-ban  Aleppóban 264 ezer piasztert kapott  egy 
évre, egy őrnagy csak 30 ezret. Míg az aleppói váli 1858-ban 720 ezer piasztert 
kapott , a prištinai pasa 1844-ben csak 78 ezret keresett . A boszniai váli és a vilajet 
kádija között  is komoly különbség volt. 

 Kazanlık kazában az államapparátus működtetéséhez szükséges 170 ezer 
 piaszter 40%-a a vezető 8–10 tisztviselő kezébe került, a maradékon közel 100 em-
ber osztozott , köztük 85 csendőr (II. 32. táblázat). Itt  egy gyalogos csendőr ugyan-
annyit keresett , mint egy textilipari munkás 1859-ben (szállást, élelmet gyakran 
mindkett ő kapott , a lovas rendőrnek viszont lovát a gyalogosénál magasabb fi ze-
téséből kellett  fenntartania). Ez egyrészt elvezet minket a korrupció problémájá-
hoz, melyet így értelemszerűen e reform sem tudott  az alsóbb szinteken kiiktatni 
(magasabb szinteken a kiemelkedő vezetői fi zetések biztosított ák a reformok mo-
rális támogatott ságát), másrészt az altiszti réteg nem is vált érdekeltt é a reformfo-
lyamatban sem (arról nem is szólva, hogy mennyit értett  meg belőle). Egy átlagos 
parasztgazdaság a megreformált  dunai vilajetben,  Berkovicában, de délen  Kazan-
lıkban és  Sztara Zagorában ugyanis akár 3000–5000 piaszter éves jövedelmet is ter-
melt (1840-ben még csak 1500 piasztert), ami jóval nagyobb (még ha az eltartott ak 
száma és az adókulcs magasabb is), mint egy csendőré (150 frank/700 piaszter). 
A csendőri fi zetés csak a konjunktúra és reformok előtt i  Észak- Bulgária paraszti 
gazdaságainak, illetve a szegényebb küsztendili kaza 1874-es bevételét érte el. Az 

223    Gawrych, G. W.: Tolerant Dimensions of Cultural Pluralism in the Ott oman Empire: The Albanian 
Community, 1800–1912 i. m. 519–536.

224    Todorova, M.: Composition of the Ruling Elite i. m. 106.
225   Vö.  Poyet 1859. évi adataival.
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altiszti réteg így kénytelen volt mellékjövedelmek után nézni, mely (korrumpál-
hatósága vagy a kieső idő miatt ) rontott a hatékonyságát (különösen hogy gyakran 
elmaradtak a fi zetések). Ezzel szemben  Aleppóban 1858-ban egy nem tiszti rangú 
csendőrre évi 2400 piasztert költött  az állam, egy irregulárisra is 1100 piasztert. 
A frontierzónában fekvő  Deir esz-Zor térségében 1880 körül 4000 piaszter jutott  
egy csendőrre, egy katonára is 1500, tehát jóval több, mint  Dél-Bulgáriában 1859-
ben. (A bérek regionális diff erenciái sokat megmagyaráznak abból, hogy a siva-
tagban miért volt stabilabb a birodalom helyzete 1870 körül, mint a termékeny 
 Kelet-Ruméliában.)

Több esetben került sor a hivatalnokrétegek elleni fellépésre a birodalmi költ-
ségvetés problémái miatt , mind alsóbb, mind felső szinten, amely nem növelte e 

II. 30. táblázat. 

A tartományi tisztviselők bérezése és funkciója az 1864-es tartományi reformok után 

( Bosznia)*

Név Terület és funkció Poszt 
Havi fi zetés 

(frank)**

Váli vilajet vezetője központilag kinevezett 12 000***

Kajmakám szandzsák vezetője központilag kinevezett 2000–3500****

Müdir kaza vezetője központilag kinevezett 700–1000

Kádi a kaza bírája sejk-ül iszlám javasolja 500–1000

Mukhtár
falusi vezetők, békebírók
 a falu öregjeivel együtt , 

adóbehajtás, rendfenntartás

választott : választó minden 
50 piasztert adózó férfi , 

választható minden 
300 piasztert adózó férfi 

Muhási bedji vilajet pénzügyei központilag kinevezett 2000

Mektepçi központi iroda központilag kinevezett 2000

Politika 
memur

külügyek központilag kinevezett 2000

10 tagú idaré 
medjlis

tartományi igazgatótanács központilag kinevezett 

Nagy tanács
tartományi „parlament”, 

évi 40 nap
váli hívja össze

Erdőfelügyelő 600

Vámigazgató 2000

Textilipari 
munkás

25–30

* Összevetésként: 1864 után a  dunai vilajet területén 2400 gyalogos és 1000 lovas csendőr teljesített  szolgálatot. A 

vilajet pénzügyi vezetője 54 ezer forint/év fi zetéssel bírt, a titkár 3400 forintt al, a müdirek 2700–6500 forintt al. A kádik 

éves fi zetése 2000–5300 forint volt, a pasáé 80 ezer forint, a főpénztárnoké 13 ezer forint, a külügyi titkáré 10 ezer, 

az öt pénzügyi körzeti megbízott é 4500 forint fejenként, a kormányzótanács hat ülnöke 1350 forintot kapott  évente, 

a kajmakámok (liva pasák) 16–23 ezer forintot.  Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 

2. 257. ** Az eredetiben forintban megadva. 1 forint = 2 frank; *** 1850 körül 1300 frank a havi fi zetés; **** 1850 táján 

még havi 500 frank volt a fi zetése. 

 Strausz A.: Bosznia és Herczegovina politikai, közgazdasági és földrajzi leírása. Athenaeum, Bp., 1883. 200. alapján 

kigyűjtve.



275

II. 1. AZ OSZMÁN BIRODALOM GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTALAKULÁSA (1783–1839)

réteg lojalitását (1868-ban a nagy különbség miatt  csökkentett ék is a ferik és liva pa-
sák bérét). 1876 körül  Mahmúd Nedim pasa nagyvezír ( Midhat ellenfele) először 
20%-kal csökkentett e a hivatalnokok fi zetését, majd arra hivatkozva, hogy a musz-
lim hónap ezentúl 40 napos, további három hónapnyi bért spórolt meg.  Abdülaziz 
szultán másfél év alatt  öt nagyvezírt, öt külügyminisztert, hét pénzügyminisztert, 
kilenc tengerészeti minisztert csapott  el és egyben büntetett  különböző pénzbír-
ságra, a kormányzat bevételeit növelve ezzel is.226

A bürokratikus reform a helyi erőviszonyokat is átrendezte. Albániában az 
elitcsere sajátos lehetősége jött  el a Tanzimat korszakával. Korábban a vagyonos 
és nagy helyi presztízzsel rendelkező bejek gyermekei automatikusan, iskolá-
zás nélkül, pusztán származásuknál fogva jogosultak voltak a hivatalviselésre 
(II. 12. ábra). Ez a modern bürokrácia kiépítésével megváltozott : az iskoláztatás 
megnövelte a társadalmi mobilitást, mert a hivatalviselésnek ez volt az előfeltéte-

226    Koszev, K.: Precski za razvitie na kapitaliszticseszki otnosennija i. m. 44–46. 

II. 31. táblázat. 

A helyi tisztviselők bérezése a vilajetreform előtt 

Beosztás Évi bér (piaszter/fő) Bér (frank/hónap)

Prištinai pasa* 78 000 1000–1300

Kazanlık és  Sztara Zagora kazák, 1859

Kajmakám (kaza vezetője)** 34 000 566

Kádi*** 18 000 300

Mufti*** 18 000 300

Müdir (náhije vezetője)*** 18 000 300

Kaza írnok-titkára****  3 000  50

Közpénztárnok****  3 000  50

3 csendőrtiszt****  3 000  50

25 gyalogos csendőr   720  12

25 lovas csendőr  1 680  28

25 gyalogos járőr   720  12

10 lovas járőr  1 700  28

Osztrák hadnagy (Bach-rendszer, 1850 körül) 4 800–6 000  80

Osztrák ezredes (Bach-rendszer, 1850 körül) 25 000 400–450

Összevetve oszmán és osztrák katonai rangokkal: * OMM altábornagy, IV. rangosztály 1907 előtt  = liva pasa 1868; 

** OMM ezredes, VI. rangosztály = binbaşi, őrnagy és kajmakám (alezredes) között , 1868. Irakban a kajmakám 1880 

után havi 7000 piasztert kapott ; *** OMM őrnagy, VIII. rangosztály = binbaşi, őrnagy, 1868; **** OMM altiszt = had-

nagy alatt , 1868.

Hajdu T.: Tisztikar és középosztály. Ferenc József magyar tisztjei. MTA TTI, Bp., 1999. 12–13. Poyet, C. F.: IIIe lett re du 

docteur Poyet á la Société de géographie contenant la description de Quezanlik Turquie d’Europe (Thrace). Bulletin 

de la Société de géographie. IVé série. Tome 18. Année 1859. Paris, 179–200. Poyet, C. F.: IIé lett re du docteur Poyet á la 

Société de géographie contenant la description du kaza de Eski-Zagra (Bulgarie). Bulletin de la Société de géographie. 

IVé série. Tome 18. Paris, Année 1859. 145–179.
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II. 32. táblázat. 

 Aleppó vilajet szintű polgári és katonai közigazgatásának költségei, 1858*

Létszám Funkció Bér (piaszter) 1 főre (év)

Polgári

1 váli 720 000 720 000

1 kincstárnok 120 000 120 000

2 titkár/főhivatalnok  36 000  18 000

2 hivatalnok  12 000   6 000

2 könyvelő  24 000  12 000

3 hivatalnok  25 200   8 400

3 tartományi tanácstag  43 200  14 400

1 arab tolmács   9 000   9 000

1 pénztárnok  12 000  12 000

3 bírósági hivatalnok  18 000   6 000

egyházi kiadások  84 000

nyugdíj 120 000

1 kádi  24 000  24 000

Katonai

2050 irregulárisok 2 400 000   1 100

180 rendőr  432 000   2 400

tisztjeik    108 000*

2200 reguláris 6 000 000      2 700**

1 hadosztályparancsnok  264 000 264 000

1 dandártábornok  138 000 138 000

1 ezredes   60 000  60 000

1 alezredes   42 000  42 000

4 őrnagy  120 000  30 000

1 zsoldmester   24 000  24 000

2 adjutáns   36 000  18 000

1 orvos   22 800  22 800

1 gyógyszerész    9 600   9 600

1 káplán   16 800  16 800

12 százados  102 240   8 500

24 hadnagy  162 480   6 700

24 őrmester   67 680   2 800

96 tizedes  132 480   1 400

* Ekkor már egyévi zsolddal tartoztak a katonáknak (csak a tisztek és a rendőrök kapták meg), s a helyi kincstár tar-

tozása 11 millió piaszter volt. **A diff erenciákat lásd a következő sorokban.
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II. 12. ábra.

A csiftlik és timarli alatt  lévő és önkormányzatt al rendelkező területek elterjedése 

 Albánia,  Koszovó és  Macedónia térségében, 1790–1870

Mile, Ligor K.: Çështje të historisë agrare shqiptare. Instituti i Historisë, Tirana, 1984.
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le. A felemelkedési lehetőséggel számos vidéki család élt, s így vált lehetővé a 
 Krujából  Tiranába költöző (az albán függetlenségben jelentős szerepet játszó) 
Toptani család felemelkedése, „nagy házzá” válása. Hamarosan a tiranai kaza 
földjeinek 75%-át birtokolták, 15 ezer hektárt, miközben a falusiak 16%-a föld-
nélküli volt (más nagyurak, például az elbasani Ibrahim Biçaku 2500, vagy a be-
ratiak 1000 hektárt birtokoltak csak 1920 táján). A maradék 25%-nyi földön dol-
gozott  a lakosság 84%-a, ami előrevetíti az alacsony jövedelmeket.227 Mivel egy 
nagycsalád nem küldhett e minden tagját iskolába a sajátos albán társadalom-
szerkezet miatt  (a férfi ak a család lokális érdekérvényesítő képességét reprezen-
táló fegyverforgatóként is számításba kerültek), ez az egyéneket automatikusan 
szembefordított a a hatalommal (nem azért, mert ideológiailag volt ellenszenves 
a Tanzimat, hanem mert a társadalmi státuszukat csorbított ák rendelkezései). 
Az állami szolgálat viszont politikai elköteleződést is jelentett  a modernizációt 
propagáló államhatalom irányába. Így a helyi társadalomban is új törésvonalak 
jött ek létre: az eltérő adaptációs stratégia (helyi vs. állami szerepvállalás a loká-
lis hatalom megőrzése érdekében) akár családok megosztását is eredményezte 
(például Vlora család).  Csaplár-Degovics Krisztián adatai szerint az előkelőknek 
évi 2000 török líra bevétellel kellett  rendelkezniük, hogy (fegyveres) kíséretüket 
ellássák, illetve megfelelően reprezentálják a klán erejét: ez önmagában megint 
korlátozó tényező volt, hiszen ezt a nagybirtokos Toptanik mellett  nem sok csa-
lád engedhett e meg magának. (Egy olyan területen, ahol a gazdaság nem lépett  
túl az önellátó gazdálkodás szintjén, nem volt ipar, kereskedelem, sőt termelés 
is alig, s bevételre alig lehetett  szert tenni, kiéleződött  a forrásokért való riva-
lizálás.) A lokális elit egy része megrekedt a 600 fontnyi (60 ezer piaszter, te-
hát ez sem kevés) évi bevételnél, számukra a hivatalviseléssel járó állami fi zetés 
kecseg tetett  a felemelkedés lehetőségével. (Önmagában viszont az állami fi zetés 
sem volt elegendő.)

A szelekciót illetően Nathalie  Clayer a következőket írja: a Mekteb-i Mül-
kiye228 tanulói között  nem volt keresztény 1860–1876 között , az albánok aránya 
viszont magas, 9% volt. 1876 előtt  tehát az állam kifejezett en támaszkodott  az 
albánokra. 1876 után  Abdülhamid elsősorban az előkelőbb családok iskolázását 
propagálja, míg korábban például Eszad Toptani ügyintézőjének fi a is iskolás 
lehetett . 1912-ben a 19 végzett  albán közül csak kett en kajmakámok albán kazák-
ban, a többieket más területre helyezték – nyilván nem véletlenül: a klán túlzott  
megerősödése, illetve a hivatalnokok kett ős identitásából és lojalitásából faka-
dó súrlódások és meghasonlások elkerülésére egyaránt jó módszer volt. A füg-
getlenség kikiáltásakor (1912) albán oldalra átállt tisztviselők két fő kivételével 
mind 33 év alatt iak (azaz 10 évnél kevesebbet szolgáltak a birodalmi apparátus-
ban). Az idősebbek identitása inkább oszmán és iszlám volt. Sokan azok közül, 
akik a hivatalviselés lehetőségének elvesztése miatt fordultak szembe az államhatalom-

227   Csaplár-Degovics K.: Österreichisch-ungarische Interessendurchsetz ung im kaza vom Tirana. Süd-
ostforschungen, 71, 2012. 129–182.

228   A birodalmi hivatalnokok és leendő diplomaták képzését szolgáló intézmény neve – összetételéről 
lásd később a hivatalnokokról szóló fejezetet.  Clayer, N.: Albanian Students of the Mekteb-i Mülkiye: 
Social Networks and Trends of Thought. In: Late Ott oman Society. Ed.: Özdalga, E. Routledge–
Curzon, New York, 2005. 291–313.
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mal, az albán nacionalizmus támaszaivá váltak. A nacionalisták külhatalmi anyagi tá-
mogatása kitűnő többletjövedelem-forrás volt a hatalomból kiszorult vidéki elit számára 
helyi befolyásuk fenntartására.229

*

A modernizáció a tartományi képviselet kiszélesítését is magában foglalta, noha 
eredetileg egyáltalán nem a népképviselet érvényre jutt atása volt a célja.230 A medj-
lis létrehozásának lényege burkoltan az volt, hogy a tartományt kormányzó váli 
semmilyen változtatást ne tudjon eszközölni a medjlis tudta nélkül, és a katonai 
kormányzat és a pénzügyi vezetés kölcsönösen felügyeljék a váli tevékenységét.231 
A váli nem szólhatott  bele az igazságszolgáltatásba, e hatáskört polgári ügyekben 
a kádi és négy választott  előkelőből álló tanács gyakorolja (II. 13. ábra), kett ő kö-
zülük török, egy katolikus, egy ortodox, így a muszlim többség biztosítva volt.232 
Ahhoz képest, hogy 1808–1826 között  a kormányzat milyen elszántan küzdött  a 
tartományi szeparatizmus ellen, az új rendszer mégis egyfajta engedménynek, il-
letve a taktika módosításának tekinthető. A helyi elit bevonásával a magas beosz-
tású hivatalnokok befolyásának növekedését kívánták kompenzálni. 

A választásokon lehetséges visszaélésekről, a medjlis manipulálásáról és ennek 
hatására a közhangulat romlásáról már írtunk az előző kötetben, itt  a választás 
technikai hátt erét, szabályait részletezzük. A kazákban a választás a következő-
képpen zajlott : összegyűlt a helyi müdir, mufti, kádi s a hivatalnokok, illetve a 
vallás képviselői, és összeállított ak egy listát a 150 gros adónál többet fi zető 30 
év felett i férfi akról. Ez önmagában is manipulációra adott  lehetőséget (könnyű 
volt kihagyni az ellenfeleket), hiszen az „új csorbadzsik” zömmel szemben áll-
tak az állami hivatalnokokkal (mint ez a következő fejezetben, az igazságszol-
gáltatás reformjánál írt elemzésnél is kiderül), másrészt a felett es hatóságok is 
élhett ek a nyomásgyakorlás lehetőségével. A jelöltek fele muszlim volt, akkor 
is, ha ezt a tartomány etnikai összetétele nem indokolta. Ezek után a listát ki-
küldték a falvakba, ahol a lakosság szavazott . Minden falunak egy szavazata 
volt, lakosságszámtól függetlenül. A legkevesebb szavazatot kapott  jelöltek 
egyharmada azonnal kiesett , a maradékot a szandzsák vezetője beosztott a az 
adminisztratív és a bírói tanácsba (ez megint lehetőséget adott  az eredmények 
manipulálására). Minden tanács 4-4 fővel képviselte magát, és a tagok felét 
évente lecserélték, ez elvileg egy alkotmányos fék volt a helyi tanács hatalmá-
nak túlzott  megerősödése ellen. 

229   Uo. 
230   Az 1867-es vilajett örvény értelmében minden kormánykerület két-két keresztény és muzulmán 

követet jogosult választani, akik a vilajet székhelyén évente 40 napig megtárgyalják a vilajet ügyeit 
vilajet szinten az állami tisztviselőkkel közösen. Ez tehát messze volt a választói akarat szabad 
érvényre jutt atásától, miként a választások technikai lebonyolítása is lehetőséget adott  a manipu-
lációra.

231    Tafrova, M.: Tanzimatat, vilaetszkata reforma i balgarite. Adminisztracijata na Dunavszkija vilaet 
(1864–76) i. m. 55–57. 

232   Bűnügyekben a vizsgálóbíró és a bizott ság elnöke állami hivatalnokok voltak, őket négy, a la-
kosság köréből választott  ülnök egészített e ki. Létezett  külön kereskedelmi törvényszék is három 
török és három keresztény bizott sági tagból, akiket a konzul egészített  ki.  Keleti K.: A Balkán-félszi-
get némely országai- és tartományainak közgazdasági viszonyai. Bp., 1885. 312–315.
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A szandzsákokban a vegyes tanácsot ugyanígy alakított ák ki, azzal a különb-
séggel, hogy itt  minden medjlisbe 6-6 tagot lehetett  választani és a cenzus 500 
gros évi adó volt. A választási bizott ságba tartozott  a müteşarif, a kádi, a mufti 
(szandzsák szinten), az egyházi vezetők, a pénzügyi felügyelő és az írnok. Ez a 
bizott ság is összeállított  egy listát, melyen háromszor annyian szerepeltek, mint 
ahányan választhatók. (Egyharmad automatikusan kiesett , a maradék egyharma-
dot a szavazás után a választási bizott ság ejtett e ki, mely megint manipulációs 
technikává vált). A falvak két-két mukhtárt választhatt ak – ha etnikailag kevertek 
voltak, akkor mindkét felekezet adhatott  mukhtárt (falubíró).233  

A medjlis léte nem jelentett e azt, hogy az egyes etnikumok lakossághoz mért sú-
lyuk arányában vehett ek részt a kormányzatban, különösen nem 1878 után (II. 
33. táblázat). Gyakorlatilag viszont azt eredményezte, hogy – miként  Mackenzie és 
 Irby írják – míg a keresztényeknek eddig csak a válit kellett  lefi zetniük, ha el akar-

233    Tafrova, M.: Tanzimatat, vilaetszkata reforma i balgarite i. m. 55–57.

II. 13. ábra.

Az 1864. évi tartományi reformok során kialakított  adminisztratív struktúra elvi vázlata

 Tafrova, M.: Tanzimatat, vilaetszkata reforma i balgarite i. m. 55–57. alapján saját szerkesztés.
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tak érni valamit, most már a medjlis tagjait is. Az egyetlen esélyt az idegen váli és a 
medjlis helyi muszlimjainak egymás elleni kijátszása jelenti, de ez igen veszélyes.234 
A reformok minden millet számára biztosított ak két-két képviselőt a medzsliszbe, 
így a kis létszámú felekezetek felülreprezentáltt á, a mérleg nyelvévé válhatt ak, 
mint azt a boszniai zsidó közösség esete is bizonyítja.235 (A zsidóság csak egy 1865-ös 
rendelet után vált „bevett  felekezett é”, noha főrabbijuk 1835-től volt.) 

Jól látható (II. 33. táblázat), hogy a tartományi elit (így a medjlis tagjai) között  
a muszlimok még az oszmán népszámlálási statisztikák adataihoz képest is fe-
lülreprezentáltak voltak a legtöbb körzetben (s ez nincs összefüggésben a csift-
liknagybirtokok körzetenkénti arányával). (Az, hogy oszmán levéltári források 
külön összeírták őket, jól mutatja, hogy kikre támaszkodhatott  az államhatalom, 

234   Mackenzie, G. M.– Irby, A. P.: Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe. Bell and  Daldy, 
London, 257. htt ps://archive.org/details/travelsinslavoni01mack.

235    Boszniában a vilajet nagytanácsában a váli, Şarif Osman pasa mellett  ott  ült a szefárd hahám (rabbi) 
Avram eff endi és Ishak efendi. A többi tag: Mehmed Vejsi, Tevfi k bég, Muhammad pasa, Antimosz 
metropolita, Grgo fráter efendi, Manojlo Jeftanovič efendi (ortodox) és Ivo efendi (latin). Így a 13 
tagú tanácsban hét nem muszlim ült, de ebből csak öt volt keresztény, a két izraelita tehát a mérleg 
nyelve lehetett  sok esetben. A szandzsák tanácsának tagjai a vilajet nagytanácsába is választhatók 
voltak, noha ez nem növelte a rendszer demokratikus jellegét, miként maga a jelölési módszer sem 
(lásd fent). A vilajet kincstárnokai között  szereplő Hodja Jakov például egyben a szarajevói liva 
kincstárnoka is volt. A boszniai vilajeten belüli szarajevói szandzsák kormányzótanácsában ott  ült 
fra Grgo Martić (latin), a rabbi Avram efendi. A vilajet nyomdáját 1867-ben Davičo efendi igazgatt a. A 
vilajet pénzügyi bizott ságában (Daire-i Muhasebe-i Vilajet) mindkét kincstárnok zsidó volt.  Kadrić, 
A.: Jews in the State Agencies and Offi  ces of the Bosnian Vilayat from 1868 to 1878. (A Framework 
of Understanding Issues of Minorities in the Ott oman Empire in the Second Half of the 19th Cen-
tury.) OTAM, 33/Bahar 2013. 95–111.

II. 33. táblázat. 

A tartományi elit etnikai megoszlása, 1880
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Adatok: Başbakanlik Osmanlı Arşivleri (BOA) Y PRK. UM, 3/44. és BOA, Y. PRK. UM, 1/99 alapján, lásd Osmanlı 

Arşiv Belgelerinde. Kosova vilayeti i. m. 132–155. és 332–334. alapján saját szerkesztés.
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illetve milyen lokális hatalommal bírtak e közszereplők.) Másrészt a reformok 
sem tudták megtörni a helyi elit kapcsolati erejét, csupán politikai szerepvállalá-
sát tudták korlátozni, a gazdaságit kevésbé. A kapcsolati háló jelentőségét jól 
illusztrálja az I. kötetben már ismertetett   Csalakov klán tevékenysége  Plovdiv-
ban. A rokon Csomakovokkal és a Doganovokkal együtt  (a nevek utalnak is az 
elit multi-, illetve interetnikus jellegére is) a „magánhadsereggel” is rendelkező 
klán adóbérlésből akár évi 3 millió gros hasznot (!) is produkált (1846–1847), kö-
szönhetően annak, hogy  Hafi z pasával, a maliye (pénzügyminisztérium) akkori 
vezetőjével is jó kapcsolatokat ápoltak, hiszen a pasa korábban plovdivi kajma-
kám volt. 1849-ben négyen közülük megszerezték a plovdivi tized beszedésének 
jogát 2,7 millió kurusért, és több mint 600 ezer kurus hasznuk volt belőle (22%). 
A pénz egy részéből csiftliket vett ek, ami a gabonakonjunktúra idején nem is 
meglepő befektetési forma (tehát nem az ipart pártolták ők sem).236 A hivatali po-
zíció és a „magángazdaság” összefonódására jó példa Hadzsi Mincso  Tzacsev, 
a tirnovói medjlis korábbi kincstárnoka (sandık emini), aki 1848–1853 között  évi 
0,3–1,9 millió grost fektetett  adóbérlésbe és 30–40%-os hasznot realizált rajta237 – 
ez meghaladta a legtöbb ipari tevékenység haszonkulcsát.

*

A reformok kiterjedtek az igazságszolgáltatásra is (de ez a kapcsolati hálót és az 
összefonódásokat sem tudta megtörni, erre utal a sok korrupciós eset is: II. 28. 
táblázat).  III. Szelim egy fermánja szerint rengeteg alkalmatlan (naehl) személy 
szivárgott  be e területre, különböző kedvezmények, korrupció, illetve halott  
kádik pozíciójának önkényes betöltése révén, s ezt tetézte, hogy a birodalmi 
gyakorlat is lehetővé tett e az igazságszolgáltatás szereplőinek számának nö-
vekedését. Így aztán 1800 körül 5000 kádi volt az 1500 bírói helyen (kazában). 
Sok esetben a tiszteletbeli kádik (akik, mint a szpáhik, szintén rendelkeztek egy 
hozzájuk fűzött  javadalombirtokkal, ez volt az arpalıkrendszer) kiadták a tényle-
ges munkát helyett eseiknek (naib): a legtöbb korrupt bírát nahije szinten lehetett  
találni, ahol a kaza szintű bírák kiadták bérletbe az igazságszolgáltatást túlter-
heltség miatt . 1855-ben aztán megváltoztatt ák ezt a rendszert, s előírták, hogy a 
nahije szinten befolyt igazságügyi jövedelmek kétharmadát a kaza pénztárába 
kell továbbítani, a nahije naibjánál csak egynegyed maradhat.238 A reformok után 
egy 5. osztályú hivatalnok (kádi) fi zetése 500–1500 kurus volt. 1855 után a naib és 

236    Janeva, Szv.: The Non-Muslim Tax-Farmers in the Fiscal and Economic System of the Ott oman 
Empire in the 19th Century. In: Religion, Ethnicity and Contested Nationhood i. m. 56–57.

237   Uo.
238    Akiba, Jun: From Kadı to Naib: Reorganization of the Ott oman Sharia Judiciary in the Tanzimat 

Period. In: Frontiers of the Ott oman Studies i. m. 43–61. A címzetes kádik – azon tanult emberek, 
akik állással és jövedelemmel nem rendelkeztek – is gyarapított ák a tényleges tevékenységet nem 
végzők számát. Selim efendit például  Harput kaza névleges kádijává nevezték ki, míg Sejjid Mus-
tafa Salim efendit azért fosztott ák meg kádi címétől, mert állami hivatalt kapott  (így az ilmiyye – az 
egyházjogi hivatalnokok – köréből egy másik hivatalnokréteg [kalemiye] soraiba került besorolás-
ra). A medresze diákjai szintén kaphatt ak névleges kádi címet – ez számukra elsősorban a 30–100 
kurus nagyságú (a valódi kádi fi zetésénél kisebb) jövedelem miatt  volt fontos, s ösztöndíjként 
funkcionált. 
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a kádi a szekularizált igazságszolgáltatás bírója is lehetett , ez persze nem növelte 
ez utóbbi függetlenségét.

A reformok tehát az igazságszolgáltatást is érintett ék, de a sokat hangoztatott  
jogegyenlőség nem jelentett e a tradicionális viszonyok azonnali megváltozását, 
így a muszlim–keresztény szembenállás enyhülését sem, mely a modern oszmán 
nemzet kialakításának alapfeltétele volt. Az 1858-as oszmán büntető törvény-
könyv bevezetésével az európai jogrendre jobban hasonlító (a felek motivációit 
vizsgáló kihallgatási jegyzőkönyvek miatt  történeti forrásként is érdekes) nizámi 
bíróságok is megjelentek a kádi vezett e sharia bíróságok mellett . A szemléletbeli kü-
lönbségre példa, hogy ez utóbbi a gyilkosságot általában a magánjogok megsérté-
sének tekintett e, így a tárgyalások kezdeményezőjeként az áldozat rokonai léptek 
fel, beleszólásuk volt a büntetés mértékének kiszabásába, mely így gyakran vér-
díjjal ért véget (szemben a modern büntetőjogon alapuló nizámi gyakorlatt al, mely 
minimum kényszermunkára ítélte a gyilkost, s az állam indított a a pert). A gyil-
kossági ügy tárgyalásából a rokonokat kizárni csak akkor lehetett , ha az elkövetés-
sel isteni jogok sérültek – például útonállás esetén. A házasságtörést pedig szinte 
lehetetlen volt bizonyítani a hanafita sheriat szabályai szerint, hiszen két szemtanú 
kellett  hozzá. 1858 után a sértett  választhatott , hogy melyik igazságszolgáltatási 
rendszert veszi igénybe, de a nizámi bíróságok bevezetésével az államnak joga volt 
felülbírálni a sharia bíróságok ítéleteit és a korábbi pénzbüntetés mellett  több év 
kényszermunkát is kiszabni (a modern infrastruktúra kiépülése itt  is, mint másutt  
is a kényszermunka eredménye). A sharia bíróságok hatáskörében zömmel a vallási 
és családjogi esetek maradtak.

A jogegyenlőség elismertetése azonban nem volt zökkenőmentes. Eleve gyak-
ran sharia bíróságon tevékenykedő bírót neveztek ki a polgári bíróság élére, aki 
nem is titkolta, hogy ahol csak teheti, a sharia szabályait fogja alkalmazni, így volt 
ez Konyában is 1880 körül, ahogy arról a brit konzulok beszámoltak. További 
problémát jelentett , hogy a hatalmi ágak teljes szétválasztásával a váli befolyása az 
igazságszolgáltatásra csökkent. Ez az alapvetően pozitív változás azért nem volt 
maradéktalanul örvendetes, mert a legkevésbé korrumpálható (magas fi zetésük 
miatt ), illetve a reformok iránt leginkább elkötelezett  és legképzett ebb emberek 
– felülről jövő reform esetén ez nem is meglepő – a hivatali hierarchia magasabb 
posztjain voltak találhatók, míg az alacsonyabb rangú hivatalnokok hozzáértése és 
pártatlansága is megkérdőjelezhető volt. Így viszont a kontroll is meggyengült fe-
lett ük. További probléma volt, hogy a váli befolyásának csökkenésével így a nagy-
hatalmak sem tudtak közbenjárni kereskedelmi ügynökeik (oszmán alatt valók) 
ügyes-bajos dolgaiban a bíróságokon.239 

Számos visszaélésről van tudomásunk. Petrov ismertet egy esetet, amikor 
egy keresztény családot zaklató muszlim rendőr megölt egy helybélit, de a sha-
ria bírósága nem ítélte el, mivel hiányzott  a két igazhitű szemtanú egybehangzó 
állítása. Az áldozat húga (akit az egyébként részeg muszlim rendőr zaklatott ) és 
anyja azonban a nizámi bíróság elé vitt e az ügyet. Itt  a rendőr (aki egyébként ép-
pen az új jogrendet szolgálta) úgy vélvén, hogy a tárgyalás a sharia bíráskodás 

239    Rubin Avi: British Perceptions of Ott oman Judicial Reform in the Late Nineteenth Century: Some 
Preliminary Insights. Law and Social Inquiry, 37, 2012/4. 991–1012.
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folytatása-megismétlése „csupán”, kikelt magából, és követelte a sharia szabályai 
szerinti tanúk beidézését (érdekes módon arról nem kérte a kádi véleményét, hogy 
egy igazhitű miként részegedhet le), majd kitért arra, hogy a megölt egyébként is 
egy gyaur volt (megint sharia szerinti szóhasználat, de az 1856–1858-as rendeletek 
éppen e különbségtétel eltörlését célozták!). Látható tehát, hogy a törvény alacso-
nyabb beosztású őrei sem voltak tisztában a bíróság működésével és alapelvei-
vel még 1866-ban sem; miként Petrov azt is megállapított a, hogy noha az 1858-as 
törvény kizárta a kínvallatást mint vallomás elérését szolgáló eszközt, egy másik 
perben éppen az ügyész fenyegeti meg kínvallatással a vallomását visszavonni 
kívánó vádlott at.240 

Egy leskovaci eset (1866) arra világít rá, hogy a muszlimok szívesen kikerül-
ték a katonai szolgálatot, ha tehett ék, helyett est állítva maguk helyett . Ez önmagá-
ban még nem bűn, de a hatóságok értesítésének elmaradása igen, miként egy tiszt 
megvesztegetése (hogy az esetnek adminisztratív nyoma ne maradjon) szintén. 
Csakhogy a rekrutákat felügyelő tisztre nem lehetett  rábizonyítani a megveszte-
getést, így a tisztet hamisan megvádoló újonc apját ítélték kényszermunkára. Ő 
azzal védekezett , hogy nem tudta, hogy a helyett es állítása nem büntetendő, és 
azért hazudott , mert azt hitt e, a helyett es állítása miatt  őt is és a fi át is bezárják, így 
viszont, a hamis vád és hamis tanúzás miatt  csak őt, az apát fogják. A taktika, akár 
őszinte volt, akár nem, végül is célt ért: hat év börtön helyett  két év (ugyanazon 
körzetben letöltendő) száműzetést irányzott  elő a bíróság, noha elvileg ez a maga-
tartás (miként a törvény nem tudása sem) az 1858-as törvények szerint nem volt 
mentesítő körülmény. A bíróság tehát paternalista módon értelmezte a törvényt 
(a bűnös beismerése és bocsánatkérése önmagában is fontos tényező a büntetés 
mérséklésénél). 

A butaság, képzetlenség más esetekben is enyhítő körülménynek számított : a 
szomszédja házát felgyújtó nő halálbüntetés helyett  így úszta meg 10 év börtönnel, 
egy oszmán hivatalnok megvesztegetésére egy egész falut sikeresen mozgósító 
ember pedig a falu bolondjaként állított a be magát a bíróságon. Az ott honukban 
hamis pénzt tartók kedvenc védekezése az volt, hogy azt hitt ék a pénzre, hogy 
antik, ezért nem is cserélték el a piacon. Bizonyos etnikai csoporthoz való tartozás 
(cserkesz, cigány) eleve determinálta az ítéletet, csökkentve az igazságszolgáltatás 
objektivitását. Cigány áldozatok esetében kedvelt stratégia volt a magántulajdon 
védelmére és önvédelemre való hivatkozás (különösen, ha a másik fél halott  volt, 
így nem tudott  tiltakozni).

Persze nem csak a felperes és alperes jogkövető magatartása hagyott  kívánni-
valót maga után: brit konzuli jelentések alapján  Rubin Avi számos példát hoz arra, 
mikor a bírósági alkalmazott ak kerültek a vádlott ak padjára (II. 28. táblázat).241 
1891-ben a 115 esetből 25-ször korrupció miatt , 24-szer törvénytelen eszközök al-
kalmazása (például letartóztatásnál), 44-szer a hivatali munka elhanyagolása vagy 
az ügymenet során erőszak alkalmazása miatt  került vád alá az igazságügyi appa-
rátus dolgozója.

240    Petrov, M. V.: Everyday Forms of Compliance: Subaltern Commentaries on Ott oman Reform, 
1864–1868. Comparative Studies in Society and History, 46, 2004/4. 735–738.

241    Rubin Avi: British Perceptions i. m. 1006–1007.
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Egy-egy bűnügyi eset kapcsán olykor társadalmi feszültségek is manifesz-
tálódtak, és a tárgyaláson lehetőség nyílt régi sérelmek megtorlására. Mikor a 
 Rila- hegységben két cserkesz halott at találtak 1866-ban, a közeli falu (Kapudzsuk) 
összes férfi lakosának alibit kellett  igazolnia vagy jótállót szereznie. A 40 családos 
szórt pásztortelepülésen ez 19 férfi nak nem sikerült. Végül a helyi csorbadzsi jót-
állt három letartóztatott ért, de a maradék 16-ot rossz embernek nevezte, akik an-
nak idején az útépítéshez elrendelt kényszermunka elől is megszöktek, s emiatt  
neki mint felügyelőnek gyűlt meg a baja, hiszen az ő feladata volt a munkaerő 
biztosítása. Végül a 16-ból három embert elítéltek a cserkeszek meggyilkolása 
 miatt .242 Csakhogy a letartóztatott ak egy részéről kiderült, hogy vagy késve érkez-
tek a hatóságokhoz, így nem is volt módjukban jótállót keresni, vagy a letartózta-
tások körüli tumultusban veszített ék el azt, sőt többen megvádolták a csorbadzsit, 
hogy csak azok mellett  áll ki, akik olcsón adták el neki a juhaikat, így tevékenysé-
gét a nyerészkedés vezeti, nem a jóindulat. Ez ráadásul az állam megkárosításának 
burkolt vádját is jelentett e, hiszen az agnam resmi adót az előző évi állatállomány 
értéke alapján rótt ák ki. Így egy egyszerű piaci machináció, ami alacsony adót 
(ugyanakkor kis bevételt) eredményezett  a parasztságnak, s nagy hasznot a felvá-
sárló csorbadzsinak és ugyanakkor veszteséget az államnak, egyszeriben politikai 
töltetet kapott , miként a csorbadzsi korábbi állítása az útépítést illetően is felhasz-
nálható volt politikai célokra.

 Bebrevo településen egy mérgezési ügy során patt ant ki az ellentét a központi 
igazgatást képviselő albán származású Nedjib aga müdir és három bolgár csor-
badzsi támogatója, valamint a falu zöme között . Nedjib és köre egymással rotáló 
polgármestereket, írnok-kincstárnokokat – kapzamal – adtak, ezáltal monopolizál-
ták a végrehajtó hatalmat. Ellenzékük a kormányzati adók elsikkasztásával vá-
dolta a települést uraló pártot és egy petíciót fogalmazott  meg  Midhat pasa felé. 
Nedjib aga azonban békülési szándékkal ott honába hívatt a az ellenpárt vezérét, 
Sztefan Bakirdzsioglut, ahol az utóbbi állítása szerint az aga megkísérelte őt meg-
mérgezni, éppen a petíció elküldése előtt . A falu nem vallási vagy osztályalapon 
volt megosztott : az ellenpárt nemcsak a szegényekből állt, hiszen három pap, két 
hadzsi is volt soraikban, miként a hatalmi csoportosulás is felekezetek felett i (al-
bán–bolgár) volt. A falusi pecsét felett i joghatóságot érintő harcuk pedig az álla-
mi szimbólumok és autoritásuk felértékelődését jelzi a lokális kormányzatokban 
(korábban a pecsét a magánjog tárgya volt).243 Mivel a mérgezés vádja nem iga-
zolódott  be (és lehet, hogy valóban csak az ellenpárt politikai eszközéül szolgált), 
rágalmazás miatt  Sztefant ítélték el, de  Midhat az ítéletet ideiglenes száműzetésre 
változtatt a börtön helyett  (azzal érvelve, hogy Sztefan tett e a magánjog keretein 
belül maradó bűntett , de enyhítő körülmény, hogy az állami hivatalnok valóban 
visszaélt hatalmával több esetben244 – bár eltávolításának módja a rágalmazás nem 
lehet).

242    Petrov, M. V.: Everyday Forms of Compliance i. m. 752.
243   Uo. 757.
244   A petíció ugyanis eljutott  Midhathoz. Ilyen szempontból az 1860 után élő generáció szerencsé-

sebb volt, mint atyáik, hiszen a csiftlik- és goszpodarlikképzés korában a helyi hatalom gyakran a 
földbirtokosok pártját fogta, így a kérvényeket  Konstantinápolyba kellett  címezni, mely elhúzódó 
jogrendezéssel fenyegetett .
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Vidéken a reformok ellenére sem változott  az igazságszolgáltatás jellege: az 
adószedő élet-halál ura volt, ahogy egy anatóliai bányász beszámolt róla. Apját 
5 piaszteres (1 frank) adóhátralék miatt  vetett ék börtönbe távollétében (míg a 
bányában dolgozott ), testvérét 15 piaszter miatt , s mikor ki akarta váltani őket 
(12 medzsidie-aranypénzt keresett  bányamunkájával, ebből kett őből rokonainak 
vásárolt rengeteg ajándékot), az adószedő átkozni kezdte szüleit és „szarrágók-
nak” minősített e őket. A feldühödött  bányász hasonló hangnemben válaszolt, 
mire az adószedő feljelentett e hatósági közeg elleni erőszak vádjával. A történet 
szerencsésen végződött , mert egy helyi hivatalnok tanúskodott  mellett e, hogy az 
adószedő sértegett e a szüleit, ezért a vádat végül ejtett ék, a rokonok kiszabadul-
tak, miután a fi ú kifi zett e tartozásukat.245

*

A bevételek növelése minden reform alapfeltétele volt. Ez megkövetelte az adózás 
modernizálását, mely aztán folyamatos kísérletezéshez vezetett  az 1850-es évek-
től. Az adórendszer átalakítása eleinte – láthatt uk  Szíria példáján – a bevétel drasz-
tikus csökkenését eredményezte, mely már az államigazgatás fenntarthatóságát is 
veszélyeztett e. Az alábbi példák is bizonyítják, hogy az adóreform (néhány alap-
elv fi gyelembevétele mellett , mint keresztényeket sújtó különadók eltörlése, az új 
vagyoni jellegű adók muszlimokra való kiterjesztése) inkább ad hoc jellegű volt, 
mint kimunkált.

 
A Tanzimat előtt i adórendszer a következőképpen nézett  ki. A földadó (öşür) adta 
az adóbevételek zömét, melyet minden fi skális egység (mukataa) után fi zett ek. 
Emellett  számos egyéb adó létezett . A városi közösségek gyakran mentesek vol-
tak a tradicionális adóktól és helyett e a piaci adót, az ihtisabot fi zett ék, valamint a 
tartományok között  fi zetendő belső vám (karagümrük) is őket terhelte elsősorban. 
A vakufb irtokok adómentesek voltak. A keresztények fi zett ék a dzsizjét, a fejadót. 
Eleinte az új hadsereg fejlesztését is a boltokra kirótt  új adókból kívánta a szultán 
fi nanszírozni, de később letett  erről és 1838-ban ennek megfelelően eltörölték az 
összes, sharia alapján szedett  adót az agnam resmi (juhtized) kivételével. Az állat-
állományt terhelte még korábban a kerítésadó, a rév adója, a kasabhanék, mészár-
székek adója, a legeltetési adó, a piacon eladott  állat utáni 2,5%-os adó stb. Ezek 
egy részét a Tanzimat eltörölte, helyett e 5 piaszter értékű átalányadót vezett ek 
be juhonként: az adószedők (mübaşir) korrumpálhatóságának megakadályozá-
sa és az állatállomány létszámának eltitkolása érdekében minden összeszámolt 
juh után jogosult lett  az adószedő fél piaszterre. A rendszert megváltoztatt ák 
1860 körül, és  Bulgáriában,  Drinápolyban 10%-ban,  Dél-Macedóniában 3%-ban, 
 Közép- Macedóniában 2%-ban határozták meg a juhokból és kecskékből befolyt 
éves jövedelem utáni adót.

A reform során a földadót 10%-ban határozták meg, az ihtisabot pedig a 
temetuat vergisi mint haszonadó váltott a fel. Az adók beszedését központi álla-
mi hivatalnokokra, muhassılokra bízták, akik viszont helyi kapcsolatok és esz-
közök híján nem tudták beszedni az elvárt adómennyiséget, így az adóbérlők 
az öşür 1840 körüli drámai esése miatt  visszatérhett ek, igaz, immár csak két 

245    Quataert, D.– Duman, Y.: A Coal Miner’s Life during the Late Ott oman Empire. International Labor 
and Working-Class History, 60, 2001. 153–179.
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évre nyerhett ék el az adószedés jogát a mukataak felett . Ez viszont a régi prob-
lémák (túladóztatás) visszatérését is jelentett e: a földadó kulcsa rögtön 10% 
fölé emelkedett . 1847-ben ezért az adóbérlet hosszát öt évre emelték, hogy a 
rablógazdálkodásnak véget vessenek, és papírpénzt (mely egyben hosszú lejá-
ratú államkötvény is volt) bocsátott ak ki a pénzforgalom zökkenőmentességé-
nek biztosítása érdekében. A licitet megszüntett ék, ezzel csökkent a verseny és 
a teljesítménykényszer is a potenciális adóbérlők között , cserébe az utóbbiak 
a termelés modernizálásához kötelesek voltak 1%-os kamatozású hitelt adni a 
hozzájuk folyamodóknak. Megszüntett ék a termés betakarítása előtt i adósze-
dés gyakorlatát, miként megtiltott ák a termés megbecslésénél a tényleges piaci 
ártól való eltérő árfolyam alkalmazását. Az adóbérlők azonban ugyanolyan mo-
hók voltak, mint régen, az állam pedig kevesellte a bevételeket, viszont a krími 
háború idején visszavezetett  muhassılrendszer újra megbukott . Ezért újfent két 
évre csökkentett ék az adóbérlet hosszát, gondolván, hogy így legalább az adó-
bérlők gyakrabban számonkérhetők lesznek. A mukataa nagyságát falunyi mé-
retre csökkentett ék, hogy megakadályozzák az adóbérlők helyi hatalmának ki-
építését. Ugyan több falut is bírhatott  egy adóbérlő, de csak egymástól távol eső 
szandzsákban. E rendszer viszont azt eredményezte, hogy a parasztokat újra 
kizsigerelték, ráadásul az adóbérlők strómanok révén ugyanúgy egész szan-
dzsákokat uraltak. Így az állami bevételek elégtelensége folytán (mely viszont 
a helyi középosztály megerősödését eredményezte) 1858-ban  Reşid pasa újra 
külső hitelt volt kénytelen felvenni. Ennek szigorú feltételei és fi nanszírozásá-
nak biztosítása miatt  vezett ék be a teljesen újszerű 0,4%-os ingatlanadót és az 
ingatlanokból származó bérlet jellegű bevételekre kivetett  4%-os adót (1880-ig). 
1%-os ingatlanadót fi zett ek a tizedet nem fi zető (nem művelt) földek, az ipari 
és kereskedelmi létesítmények. A nagyhatalmak megnyugtatása érdekében Ru-
méliában újfent eltörölték az adóbérleti rendszert 1860-ban, és helyett e az előző 
öt év átlaga alapján számított  adóértéket kellett  beszedni a helyi kormányzatnak 
a kincstár számára. Ez a rendszer sem működött , így 1866-ban újra az adóbérleti 
rendszert vezett ék be, de az aukciókat immár Isztambulban tartott ák, nem a 
szandzsákokban, hogy csökkentsék a visszaélési lehetőségeket. 1868-ban aztán 
a vilajet kormányzója kapta meg az adószedés jogát, s végül 1877-ben törölték 
el az adóbérlet maradványait. (Mindezt részben módszertani okok miatt  részle-
tezzük ennyire, hiszen a rendszer gyakori változásai megnehezítik a befolyt és 
elfolyt adók arányának megbecslését, és így a termelés értékének és a terheknek 
a megállapítását, gyakorlatilag lehetetlenné téve a komparatív trendvizsgála-
tokat, másrészt képet kapunk a birodalomban uralkodó tanácstalanságról is.) 

A temetuat vergisi haszonadót ugyan már 1839-ben bevezett ék, de nem szed-
ték be, mivel az 1858-as kataszterezés előtt  csak a vagyont és jövedelmet mérték 
fel, a profi tot nem. 1860 után viszont 3, majd 1878-ban 4%-ra nőtt  az értéke. 1886-
tól 5%-os, és ezt már az állami fi zetésekből is vonták, így részben jövedelemadó-
vá vált. Nem (a török államnak) fizették viszont ezt az adót a külföldi állampolgárok a 
kapitulációk értelmében, és nem mindig sikerült a piacozó vagy részben ipart űző 
parasztság megadóztatása sem. Szintén érdekeik sérelme miatt  akadályozták 
meg a hatalmak 1880-ban a súlyadó és az ad valorem vámok (gümrük) bevezeté-
sét (a vámot eddig mindig a korábbi, nem az aktuális piaci ár után állapított ák 
meg, így a török kormányzat bevételtől esett  el). 1907-ben az importvámok 3%-
os, 11%-ra történő emelésébe is csak azért egyeztek bele a hatalmak, mert a több-
letjövedelem felett i rendelkezést az államadósságot kezelő Dett e Publique kapta 
meg. A vámszedés muhassılokon keresztül történő lebonyolítása sem váltott a be a 
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hozzá fűzött  reményeket, így 1840-ben végül itt  is az adóbérléshez tértek vissza, 
s így is maradt  Kani pasa vámreformjáig (1861), amikor újra állami tisztviselők 
kezébe került a vámszedés.

Szintén új és meglehetősen sikeres találmány volt a bélyegadó (tamga resmi), 
amelyet minden eladásra szánt termék után meg kellett  fi zetni, enélkül nem volt 
forgalomba hozható (általában 1/40-e a piaci értéknek, ihtisab jellegű adó). Ezt 
ugyan eltörölték, de 1852-ben újra bevezett ék minden kereskedelmi tranzakció 
részeként, sőt bármilyen hivatalos dokumentum (adásvétel, szerződéskötés, ki-
nevezés, bírósági okirat) csak ezzel együtt  volt érvényes (egyfajta illetékbélyeg). 
Létezett  még szeszilleték (15%-os áfa), vagyonosodási illeték stb., minden, ami 
egy modern (és eladósodott ) állam ismérve. A bányákra vonatkozó 20%-os, ter-
melés után fi zetett  adót ugyan eltörölték, de 1880 után újra bevezett ék.

Útadó címén 1869-ben gyakorlatilag helyreállított ák a robot intézményét, 
ellentmondva ezzel 1839 és 1856 szellemiségének, hiszen évente négy napot 
(vagy ötévente 20 napot) minden felnőtt  lakosnak (tanárok, papok stb. kivéte-
lével) kötelessége volt út- és hídjavításon dolgozni saját állatával, eszközeivel, 
önmaga élelmezéséről gondoskodva. A korábban ezt a feladatot ellátó derbendji 
(turkomán és yürük) falvak lakosai adófi zetőkké váltak, tehát ez tehernövekedést 
jelentett  minden csoportnak, emellett  valószínűleg a végzett  munka minősége 
is hagyott  kívánnivalót maga után, mint az  Brophy és St . Clair leírásából ránk 
maradt. Helyett est lehetett  állítani, de a munka pénzbeli megváltására 1889 előtt  
nem volt mód, amikor is a rendszert átalakított ák, és minden munkanap (évi öt) 
megváltható volt 4 kurus árán.

A modernizációs lépések ellenére a költségvetés szerkezetének átalakítása 
féloldalas maradt (II. 34. táblázat, 1855).246 Igaz ugyan, hogy a bevételi oldal moder-
nizálódott, de a kiadások struktúrája nem javult. A költségvetés 70 év alatt  csaknem 
megduplázódott  reálértéken számolva, de a hadsereg fenntartása a költségek 
40%-át tett e ki (1875-re is csak azért esik 20%-ra, mert ekkor már 60% felett i az 
adósságtörlesztés részesedése), a bürokrácia is túlzott an megterhelte a költségve-
tést, hiszen a kiadások közel 30%-át emésztett e fel.247 A tisztán modernizációra 
fordítható összeg a kiadások ötödét sem érte el. A fenti kiadási tételek az 1776-os 
költségvetésben csak részben szerepeltek, hiszen a hivatali apparátus és a hadsereg ol-
csósága (önfenntartása) a korábbi szisztéma egyik alappillére volt. A hivatalok működte-
tése 1776-ban még 10%-os részesedést sem ért el. A hadseregre fordított  költségek 
80 év alatt  (1776–1857) megháromszorozódtak.248 Mivel az állam integritásának 
megőrzéséhez és a jövedelmek hatékony beszedéséhez e rétegek újratermelése 
alapfeltétel volt, a strukturális reformot nem követhett e az ipari forradalom, mert 
a termelt többletjövedelmet e társadalmi rétegek fel is használták. 

A bevételi oldal modernizációjára utal, hogy a keresztények által fi zetett  
dzsizje/harács jelentősége elhalványult (40%-ról 5%-ra esett  részesedése, de loká-
lisan lehetett  15% is), és az indirekt adó és a vám(kereskedelem) is jelentős tétellé 
vált. 1850 után  Észak-Bulgáriában már 34%-ot ért el a dzsizjét kiváltó jövedelem-

246    Ubicini, A.: La Turquie actuelle i. m. 191.
247    Koszev, K.: Precski za razvitie i. m. 37. A büdzsé 12%-a a szultán saját kezelésében volt 1862-ben.
248   Ennek elsősorban a krími háború volt az oka: 1855-ben még hasonló volt a hadseregre költött  

összeg, s a költségvetési arányuk is az 1776-oshoz.
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adó részesedése (ezt a muszlimok is fi zett ék),  Szíriában már 1835-ben (az egyipto-
mi megszállás idején) ennyi volt (II. 35. táblázat).249 

Az adószerkezet átalakulásáról és a bevételek növekedéséről tanúskodik, hogy 
1856-ban vergiből (régi típusú jövedelem- és vagyonadó) 46 millió, reformja után, 

249    Papadopoulo, M.: Précis sur l’état actuel de la Bulgarie sous le rapport géographique, physique, 
statistique et commercial. Le Moniteur Universel. Journal offi  ciel de l’Empire Francais. Paris, 1853. 
771–772.

II. 34. táblázat. 

A  Török Birodalom bevételeinek és kiadásainak megoszlása 

az eladósodás előestéjén, 1855

Bevétel
1855

(1000 frank)
%

Harács, dzsizje (fejadó)  9 200  5,5

Vám 19 760 11,8

Dézsma 50 600 30,2

Indirekt adó 34 000 20,3

Ingatlanból, földből, adóbérletből származó bevétel 46 000 27,4

 Egyiptom adója  6 900  4,1

 Havasalföld, Moldva és  Szerbia adója 460 + 230 + 460  0,7

Összesen 167 610 100,0

Kiadás
1855

(1000 frank)
%

Szultáni 17 250 (35 000)* 10,8 (18)*

Alkalmazott ak 44 850 28,1

Hadsereg 69 000 (141 000)* 43,3 (71)*

Minden egyéb 28 150 17,6

Összesen 159 253 (195 000)* 100,0

* Zárójelben az 1857-es év kiadásai. 

Ubicini, A.: La Turquie actuelle i. m. 191. alapján.

II. 35. táblázat.

 Szíria adóbevételei, 1835 körül

Adónem Érték (millió piaszter) Bevétel (%)

Közvetett  adó és városi vám 23 35

Farda – fejadó 17–23 22–34

Miri* 13 19

Vám  7 10

Dzsizje 1,3**  2

* Itt  speciális földadó, az állami földeken ülők fi zett ék, illetve a beduinok; ** Kb. 85 ezer adófi zetőt jelent 15 piaszteres 

átlaggal számítva (félmillió keresztény lakos).
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1866-ban 68 millió, 1875-ben már 75 millió frank bevétele volt a birodalomnak. 
(Igaz, a 66%-os növekedés egy része éppen az adószedő apparátus fenntartására 
ment el.) Ez egy háztartásra országos átlagban 10–15 frank, azaz 50–70  piaszter, 
a  Balkánon viszont sokszor nagyobb:  Kazanlıkban 1859-ben ez 105 piaszter volt, 
 Sztara Zagorában 130 piaszter,250 Eszkidzsumajában viszont csak 60 piaszter 1874-
ben. Míg a  dunai vilajetben a vergi jellegű adó állami bevételekből való részesedése 
33% volt,   Anatóliában csak 25%. A bedel-i askerie (a harácsot helyett esítő, és annak 
értékében is hasonló hadiadó) beszedéséből származó adó nagysága az 1859-es 
12 millió frankról 1869-re 14,8 millió, majd 1876-ra 18 millió frankra emelkedett  (a 
népesség nem nőtt  ennyire, gyakran 15 év alatt i fi úgyerekek után is beszedték egy 
részét).251 

Egy családra összesen 35 frank állami bevétel jutott  (ez egy főre 7 frank,  Bosz-
niában 8 frank 1865-ben,  Szerbiában 1885-ben 8 frank, a  dunai vilajetben 13 frank), 
ami az 1776-os 24 frank egyenértékű bevételhez képest jelentős növekedés, de az 
1840 körüli egyiptomi értéktől (100 frank/család) még mindig messze volt, és erő-
teljes regionális diff erenciákat mutatott . Ráadásul – legalábbis isztambuli adatok 
alapján252 – az árak is éppen 50%-kal nőttek, ami azt jelenti, a kormányzati bevétel növe-
kedése nem jelenti a kormányzat vásárlóerejének javulását!

Minden pozitív változás (a régi fejadó költségvetési arányának esése) ellenére 
a központi költségvetésben a földadó megőrizte vezető szerepét (II. 36. táblázat, 
1776-ban még 45%-os volt): éppen a gazdaság fejlett ségét mérő indirekt temetuat 
vergi adó részesedése csökkent, értéke stagnált, míg az új, fejadó jellegű hadiadó 
részesedése nőtt , értéke megduplázódott  (II. 15. ábra).253 A vámbevételek is 10% 
körüli értéken stagnáltak (miként az egyiptomi uralom alatt i  Szíriában 1835-ben, 
ahol szintén nem engedték a kereskedelem monopolizálását a hatalmak), csak az 

250    Poyet, C. F.: IIé lett re du docteur Poyet á la Société de géographie contenant la description du kaza 
de Eski-Zagra (Bulgarie). Bulletin de la Société de géographie. IVé série. Tome 18. Paris, Année 
1859. 145–179.

251    Koszev, K.: Precski za razvitie i. m. 41.
252    Özmucur és  Pamuk szerint.
253    Kiyotaki adatai alapján 1862 körül már a földadó játszott a a legnagyobb szerepet a költségvetés 

meghatározásában, ezt követt e a vergi 23%-kal, a vámok 14%-kal a harmadik helyen álltak, a kü-
lönböző monopóliumok (só, bányák, erdők, halászat) 8%-os részesedéssel bírtak. 

II. 36. táblázat. 

Adóbevételek növekedése a  dunai vilajetben (millió piaszter), 1850–1867*

Év Bevétel Ebből tized %
Ebből állatállomány után 

szedett  adó
%

1850 120 20 16 18 15

1864 113 40 35 16 14

1866 132 53 40 n. a. n. a.

1867 151 68 45 28 18

* Evidens a földművelés súlyának erősödése és az állatt artás szerepének  csökkenése.

Lampe, J. R.–Jackson, M. R.: Balkan Economic History, 1500–1950. From Imperial Borderlands to Developing Nations. 

Indiana University Press, Bloomington, 1982. 150.;  Papadopoulo, M.: Précis sur l’état actuel i. m. 771–772.
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1905-ös vámtarifa-módosítás után ugrott  meg az innen származó bevételek érté-
ke (az exportvámok részesedése a jövedelemből sohasem lépte túl a 10%-ot 1887 
után). Ha igaz Shaw állítása, miszerint a Tanzimat fő célja az adóterhek földről városi 
lakosságra és ipari tevékenységekre történő áthárítása lett volna az indirekt adók előtér-
be kerülése révén, akkor ez nem volt sikeres.254

Inkább igaz az, hogy a tőkehiányos országban a mezőgazdaság fejlesztéséből és a 
mezőgazdasági exportból kívántak jövedelmet szerezni a modernizációhoz, mint azt a be-
vételek szerkezete is alátámasztja: míg a dézsma részesedése országos átlagban 
30% volt 1850 előtt , a mezőgazdaságnak különösen kedvező 1867-es évben már a 
60%-ot is elérte, meghaladva a jövedelemadók jelentőségét.255 Az eleinte látványos 
eredmények – 1855–1857 között , két év alatt  160-ról közel 200 millió frankra nőtt  
a központi költségvetési bevétel, a  dunai vilajetben az állami bevételek 4 év alatt  
40%-kal nőtt ek, miközben 1850–1864 között  lényegében stagnáltak (II. 36. táblázat) 
– ára nagy volt. Egyrészt a földművelésre való támaszkodás egyoldalú bevételfüg-
gőséget eredményezett , aminek az agrárkonjunktúra végével meg is lett  a követ-
kezménye.256 Másrészt a  dunai vilajetben a 36 millió frankos adóbevétellel szem-
ben éles kontrasztban állt a helyi igazgatásra fordított  6 millió frank.257 1850 körül a 
24 milliós bevételből még csak 1,4 milliót vitt  el az államigazgatás  Észak-Bulgáriá-
ban, igaz, ennek felét a vezetők fi zetése tett e ki (II. 14. ábra), harmadát a milíciáé, a 
közintézmények alulfi nanszírozott ak maradtak. A képet tovább árnyalta, hogy az 
adminisztráción felüli bevételt viszont elvonta a központ – tíz év alatt  az elvonás 
összege is emelkedett  az aránycsökkenés ellenére. 

Ráadásul a központi költségvetés fent említett  1855–1857 között i emelkedése 
részben hitelnek köszönhető. Az is egyértelmű e két költségvetési év összevetésé-
ből (II. 34. táblázat), hogy a kiadási oldalon leginkább a hadseregre költött  összeg 
nőtt  (megint 70% körüli értékre emelkedett  részesedése a költségvetésből) – a krí-
mi háború költségei túlterhelték és defi citessé tett ék a büdzsét.

254     Shaw, S. J.: Nineteenth-Century Ott oman Tax Reforms and Revenue System. International Jour-
nal of Middle East Studies, 6, 1975/4. 421–459. Ugyanígy jártak a tamga-illetékkel.  Fuad pasa azt 
remélte, hogy majd ez tartja egyensúlyban a költségvetést. 19 millió piaszter évi bevételt vártak 
tőle, de csak 66%-os teljesítést mutatott  1861-ben. 1873-ban viszont már 41 millió piaszter volt a 
bevétel eme adóból.

255   A földadó növekedési üteme 60–70% volt 1864–1874 között , s meghaladta a költségvetését. Észa-
kon a kereskedőváros  Tirgovistéban (Eszkidzsumaja) a vergi részesedése (42 ezer frank 717 keresz-
tény háztartásban) 33% volt 1874-ben is, de a földadó már 40%-ot ért el a bedel-i askerie 25%-os ará-
nya mellett .  Dél-Bulgáriában,  Kazanlık és  Sztara Zagora kazákban 1859-ben a földadó részesedése 
volt 40 és 60%-os, a temetuat vergi pedig 25 és 13% a fejadó hasonló részesedése mellett .

256   Beszámoltunk már az I. kötetben   Bulgária kapcsán (310–311. oldal), arról hogy  Midhat makro-
gazdasági sikerei után milyen további, bevételnövekedéshez vezető lépést tervezett  a török kor-
mányzat, mely a rossz termésű évekkel és az általános mezőgazdasági dekonjunktúrával párosul-
va végül az 1876-os áprilisi bolgár felkeléshez vezetett , s írtunk a parasztság általános helyzetéről 
is. A ruméliai lakosok gazdasági teljesítményéről, a változtatások ésszerű(tlen)ségéről, kritikájáról 
további adalékokat olvashatunk a következő fejezetben. 

257    Koszev, K.: Precski za razvitie i. m. 39. A pénz egy része a veszteséges tartományokba (lásd lejjebb 
  Bagdad példáján) szivárgott , s csak részben a központi költségvetésbe, ahol is zömmel a tarto-
mány katonai igazgatását fedezték belőle.
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A bevételi oldal ugyan modernizálódott , de az adófegyelem nem javult: még 
a 20. század elején is 20–30%-os volt az előző évről beszedett  hátralék részesedése, 
ami a szegénységre és az államapparátus hiányosságaira egyaránt utal. Ráadásul a 
haszonadónak csak a becsült érték fele folyt be 1910 előtt , ami vagy az eltitkolt jö-
vedelmek nagy arányára utal, vagy arra, hogy az oszmán gazdaság egyáltalán nem 
volt olyan állapotban, mint ahogy azt a hivatalnokok tudni vélték (II. 37. táblázat). 

Az 1875–1880 között i évek drasztikus – 2 év alatt  40%-os – bevételkiesést 
hoztak, először a rossz termés, majd a felkelések és háborúk, s végül a hitelezés 
megszűnte miatt  (II. 16. ábra). Az 1874–1875-ös bevételt csak 1908-ban, az ifj ú-
törökök szisztematikus gazdaságpolitikájával sikerül túlhaladni, az 1900 után 
meginduló bevételnövekedés oka azonban részben a hitelfelvételek újabb hul-
láma az 1880–1900 között i átmeneti csend után (az ábrán az egyéb jövedelmek 
egy része kölcsön). Mindenesetre 1901–1911 között  az egy főre jutó állami adó-, 

II. 14. ábra.

Példa a modern bevételi struktúrára:  Észak- Bulgária bevételei és kiadásai

 (ezer frank), 1850 körül

 Papadopoulo, M.: Précis sur l’état actuel de la Bulgarie sous le rapport géographique, physique, statistique et commer-

cial. Le Moniteur Universel. Journal offi  ciel de l’Empire Francais, Paris, 1853. 771–772. alapján saját szerkesztés.

II. 37. táblázat.

A modern adók beszedési hatékonysága (millió piaszter, %), 1877–1910

Év
Tized 

(aktuális 
bevétel)

Beszedett  
előző évi 
hátralék

Épület- 
és föld-

adó 
(aktuális 
bevétel)

Beszedett  
előző évi 
hátralék

Temetuat 
(aktuális 
bevétel)

Beszedett  
előző évi 
hátralék

Az előzetesen 
becsülthöz 

képest teljesült 
(%)

1887 305 120 (30) 156 55 (20) 38 7,5 (16) 55

1900 396 122 (25) 193 80 (30) 24 9,5 (30) 54

1910 620 97 (12) 230 61 (20) 34 3,0 (10) 75

Shaw, S. J.: Nineteenth-Century Ott oman Tax Reforms and Revenue System. International Journal of Middle East 

Studies, 6, 1975/4. 421–459.
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II. 38. táblázat.

Az egy főre jutó bevételek alakulása az Oszmán Birodalomban

 és környezetében

Terület
Összes 
bevétel 

(piaszter)

Egy főre jut 
(piaszter, 
1870-es 

árfolyam)

Terület
Összes 
bevétel

Egy főre jut 
(piaszter, 
1870-es 

árfolyam)

Irak 
( Bagdad, 1862)

50 millió 70
Egyiptom 

(1825)
45 millió frank 45

Irak ( Bagdad, 
1872)

50–80 millió* 50–100*
Egyiptom 

(1835)
78 millió frank 90

Irak (1881) 42 millió 20
Egyiptom 

(1855)
2,4 millió font 55–60

Irak (1910) 58 millió 30
Egyiptom 

(1876)
10 millió font 

(hitellel)**
180**

Szíria (1835)
65–170 
millió*

40–60*
Egyiptom 

(1884)
10 millió font 140

Szíria (1840) 36 millió 20
Egyiptom 

(1910)
17 millió font 170

Szíria (1858) 57 millió 30
Birodalom 

(1776)
4 millió font 20

Szíria (1898) 100 millió 50***
Birodalom 

(1855)
830 millió p 41

Szíria (1910) 50
Birodalom 

(1860)
1200 millió p 55

 Dunai vilajet 
(1850/1864)

120 millió 60
Birodalom 

(1874)
2500 millió p 100

 Dunai vilajet 
(1867)

150 millió 75
Birodalom 

(1898)
2300 millió p 90

Plovdivi 
szandzsák 
(1875)

0,8 millió 
font, 100 

millió 
piaszter

130
Birodalom 

(1910)
3000 millió p 120

 Bulgária (1897)
80 millió 

leva
110

 Dél-Albánia 
(1885)

48 millió p 44

 Bulgária (1910)
150 millió 

leva**
180** Bosznia (1865) 55 millió p 45

 Szerbia (1869)
12 millió 

dénár
50 (1910-es 

árakon 100 p)
Bosznia (1885) 85 millió p 70

 Szerbia (1879)
27 millió 

dénár
60–80  Szerbia (1900)

76 millió 
dénár

110–150**

 Szerbia (1887)
45 millió 

dénár
110  Szerbia (1910)

120 millió 
dénár

120–200**

* A szakirodalmi adatok  Irakot illetően eltérnek, a területnagyság és a lakosságszám szintén. Az első két érték a be-

duinok nélkül (a lakosság 60%-át tett ék ki) számolva. A kisebb szíriai érték nem tartalmazza  Libanont,  Palesztinát, 

 Adanát. Lásd:  Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 431. és 416.; ** Az érték torz, mert nemcsak az adóbevételeket, 

hanem a hitelfelvételeket is tartalmazza. ( Bulgáriában a költségvetés 75%-a jött  adóbevételből,  Szerbiában 60–75%-a 

1900 után); ***  Kis-Szíria   Palesztina nélkül.  Fokföldön 3 font; 300 p. a bevétel/fő.
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II. 15. ábra.

Az Oszmán Birodalom bevételeinek megoszlása, 1863–1910

  Shaw, S. J.: Nineteenth-Century Ott oman Tax Reforms  i. m. alapján saját szerkesztés.

II. 16. ábra.

A bevételek értékének változása az Oszmán Birodalomban (millió kurus), 

1860–1910

Az 1870-es évek kiugró bevételei részben a megélénkülő hiteleknek köszönhetők.

  Shaw, S. J.: Nineteenth-Century Ott oman Tax Reforms  i. m. alapján.
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vám-, illeték- és monopóliumból származó bevétel átlag 33%-kal, 75-ről 100 kurus 
(22 frank) fölé nőtt , azaz 1850-hez képest megötszöröződött  (ekkor 24 frank/csa-
lád volt).  Bulgáriában viszont az egy főre jutó állami bevétel 35–40 frankot ért el 
ekkorra, 1896-ban volt 22 frank,  Egyiptomban már 1840 körül megvolt a 20 frank, 
1876-ban pedig 40 frank/fő volt.  Szíriában 1835 körül 15 frank, majd 1840-ben csak 
4 frank – a regionális különbségek igen nagyok voltak (II. 38. táblázat).

A fi skális problémák a büdzsé mellett  egyéb téren is jelentkeztek. A  Török 
Birodalom a korábban már részletezett  devalváció mellett  kísérletezett  papírpénz- 
kibocsátással is. A devalvációs politika 1848-as beszüntetésének egyértelmű hátul-
ütője volt ugyanis, hogy az oszmán kormány nem volt képes növelni az országban 
forgó pénzmennyiséget. Ez egyfelől a vásárlóerő csökkenését eredményezte, más-
részt az uzsora vált a pénz legfőbb forrásává. Ezt próbálták kompenzálni a pa-
pírpénz bevezetésével, különösen háborús időszakokban, mikor sürgősen pénz-
re volt szükség. Azonban a papírpénz-kibocsátás sem váltott a be a hozzá fűzött  
reményeket: 200–220 kurus ért papírpénzben (kaime) egy lírát, miközben érmé-
ben (nemesfém alapon) 1840-ben 1 líra hivatalosan 100–110 kurust ért.258 A papír-
pénz elértéktelenedésének oka, hogy kibocsátása mögött  nem áll belső fedezet. 
Az 1877–1878. évi orosz–török háború idején kiadott  újabb papírpénz hamarosan 
névértékének negyedén kelt el. A líra instabilitása nem használt a kereskedelmi 
forgalomnak, 1861-ben például egy líra értéke 222 grosról napok alatt  386 grosra 
emelkedett , majd visszaesett . Mindez világossá tett e, hogy a devalvációs politika 
tovább nem alkalmazható, s az egyetlen út a hitelfelvétel maradt. 

A török kormány hitelkérelmét elbíráló Lord  Hobart szerint a birodalmi ál-
lamadósság növekedésének oka a fedezet nélkül cirkuláltatott  papírpénzek nö-
vekvő mennyisége, mely árfolyam-ingadozáshoz vezetett . A britek az újabb hitel 
feltételéül a papírpénzek kivonását szabták meg (ezzel stabilizálták a font-piasz-
ter árfolyamot is, mely végül 110-ről 125-re nőtt ). Hobart azonban alábecsülte a 
fi skális defi citet, mely nem csak az 1855–1860 között  felvett  15 millió font ster-
ling értékű hitel ekkor még viszonylag alacsony törlesztőrészleteinek eredménye 
volt, sokkal jelentősebb volt az államadósság belső komponense. A török kormány 
egyébként a 10 millió font értékű fedezetlen papírpénz kibocsátására éppen azért 
kényszerült, hogy azonnal lejáró hiteltartozásait rendezze – a pénz felét ez vitt e 

258   Később 120–130 kurus = 1 angol font, melyhez az oszmán líra árfolyama közelített . Az oszmán 
kormányzat  Mohamed Ali példája alapján állt át a bimetallizmusra az 1840-es években, az arany-
alapú líra bevezetésével. Az arany–ezüst árfolyamot 15:1-hez rögzített ék. A kurus ezüstt artalma 
1844–1914 között  nem változott , de árfolyama az aranyhoz képest igen, mert a világ ezüstt ermelé-
se gyorsan nőtt  és 1:15-ről 1:35-re tolta el a két fém értékarányát. Ez az ezüststandardhoz ragasz-
kodó államokat kellemetlen helyzetbe hozta, hiszen fi zetőeszközük fokozatosan elértéktelenedett . 
Ez ugyan növelte az exporthajlamot, tehát egyfelől jó volt a gazdaságnak, másfelől azon országok, 
melyek eddigre már eladósodtak (aranyban), a terheik növekedésével ugyanígy számolhatt ak. 
Ezt az exportnövekedés nem biztos, hogy kompenzálta, különösen úgy nem, hogy az ezüststan-
dardhoz való ragaszkodás a külföldi befektetőket is elriasztott a, tehát az iparosításhoz szükséges 
tőkeimport is lecsökkent. Az Oszmán Birodalom sem tudott  átállni a teljes aranystandardra (1881), 
ez okozta a kurus-líra árfolyam eltolódását.  İzmirben egyenesen 200 kurusra nőtt  egy líra értéke, 
míg  Aleppóban 125 volt. A mindennapokban a kurus fi zetőeszköz maradt.  Pamuk, Ş.: From Bime-
tallism to the ’Limping Gold Standard’: the Ott oman Monetary System in the Nineteenth Century. 
In: East Meets West: Banking i. m. 11–25.
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el. A másik fele viszont belpolitikai bonyodalmakat okozott , mely visszahatott  az 
államháztartásra is. Eredetileg ugyanis a papírpénzeket nem lehetett  a központon 
kívül felhasználni. Csakhogy kereskedelmi tranzakciókban és a hivatalnokok kifi -
zetésénél kivételt tett ek ez alól. Mivel azonban bizalom – és valós fedezet – alig 
volt mögött e, a papírpénz gyorsan elértéktelenedett , így az ezüst beşliknek csak 
felét érte. Mindenki szabadulni akart tőle, s mivel az adóbérlők is papírpénzben fi -
zett ék ki névértékben az adóbérletet, így az üzlett el végül az állam is rosszul járt.259 
A piaszter és a kaime elértéktelenedése két év alatt  2 millió font kiesést okozott  a 
kincstárnak.

A probléma, amit a brit hitelbírálók alábecsültek (az oszmán adózási reform 
és a gyorsuló gazdasági fejlődés pozitív hatásai mellett ), a következő tényezőkből 
állt össze: (1) a 36 millió fontra becsült államadósságnak csak 40%-a volt külföldi 
tartozás, a zöme belső kényszerkölcsön, hátralék volt. 

(2) A másik, amire török kutatók hívták fel a fi gyelmet: a kett ős naptárrend-
szer miatt  az állam komoly fi skális nehézségekkel szembesült. A bevételi olda-
lon használt szoláris és kiadási oldalon használt holdév között i különbség miatt  
a birodalom minden 33 évben egyéves korrekcióra kényszerült: a 365 nap alatt  
összegyűjtött  pénzt ugyanis 354 nap alatt  költött ék el, azaz a 33 év alatt  eggyel 
több kiadási, mint bevételi év volt. Ráadásul 1872–1873 éppen ilyen év volt. Ez a 
jelenség Sahillioğlu alapján korábban is minden alkalommal lázadásokhoz veze-
tett , nem meglepő tehát az 1875-ös eseménysorozat (amikor a helyi problémákat 
tetézte a rossz időjárás és az európai hitelválság).260 E korábban is érzékelt problé-
ma megoldására számos módszert alkalmaztak: eleinte a szultáni magánkincstár 
kölcsöne, majd a birtokelkobzás volt a bevett  módszer, de ez 1839, a gülhanéi hatt-i 
şerif rendelkezései után tömegesen, feltűnés nélkül nem volt alkalmazható. 1710 
után a befolyt összeget két részre osztott ák, s a kisebbiket félretett ék tartaléknak, a 
következő korrekciós periódusra. De a fi zetőeszköz devalvációja is gyakorta hasz-
nált módszer volt a kiosztandó pénz mennyiségének megnövelése érdekében. 
1839–1840-ben elmaradt a korrekció. 1872–1873 után ugyan szinkronba hozták a 
két rendszert, de ez a fi zetések egy részének visszatartásával járt  Mahmúd Nedim 
vezírsége alatt . 

Ebből következően viszont 1840–1872 között  a birodalom bevételeit szinte 
sohasem az aktuális év bevételei határozták meg, hanem a hátralékok és előrefi -
zetések együtt esen (ezek akár felét-harmadát is kitehett ék a tényleges bevételnek: 
1859–1860-ban például 3,5 millió fontot, a bevételek 37%-át a fi skális év előtt  szed-
ték be), a kiadást viszont mindig az aktuális igényekhez igazított ák, amit a hitelek 
csak bonyolított ak. Így a helyzet elég kaotikussá vált (a helyzetet rekonstruáló tör-
ténész számára ugyanúgy, mint a korabeli bürokráciának). 

259     Kiyotaki, K.: Ott oman State Finance: A Study Of Fiscal Defi cits and Internal Debt in 1859–63. Wor-
king Paper No. 90/05. 2005. 

260    Cezar, Y.: Osmanlı Maliyesinde i. m. 20–22. Sahillioğlu, H.: Sıvış Year Crises in the Ott oman Empire. 
In: Studies in the Economic History of the Middle East. Ed.: Cook, M. A. London, 1970. 230–252. 
 Tabakoğlu, A.: Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi. İstanbul, 1985. 77–113., 178–181. 
 Güran, T.: Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları, 1841–1861. An-
kara, 1988.  
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(3) A provinciák szerepe jóval nagyobb volt a birodalom költségvetésében 
(72%), mint  Isztambulé, a britek pedig alábecsülték az előbbit (II. 39. táblázat).261

A  Kiyotaki által elemzett   Bagdad iskolapéldája annak, hogy (1) a központi 
reformok (például a földadó dominanciája) nemcsak a  Balkánon jelentkeztek, de 
egyben annak is, (2) hogy milyen problémák származtak a központ számára a 
megnövekedett  provinciális kiadásokból. Harmadrészt, a népességadatok isme-
retében megvizsgálható a lakossági terhek regionális különbsége is. A II. 40. táb-
lázat alapján világos, hogy az egy családra eső földadó 10 év alatt  250 piaszterről 
450 piaszterre nőtt , ami hasonló nagyságú növekedés, mint a  Bulgáriában mért, 
és értékben is megegyezik. Ha létszámarányosan (3%) nézzük a tartomány által 

261     Kiyotaki, K.: Ott oman State Finance i. m.

II. 39. táblázat.

Az oszmán tartományok és a főváros bevételeinek megoszlása 

és egymáshoz való viszonya, 1862–1863 (1000 angol font)

Adó  Bagdad  Bagdad részesedése Összes provincia Fővárosi bevétel

Vergi        49 2,06     2 382

Bedel-i askerie       2,3 0,51        454

Öşür      312 9,61     3 247

Agnam resmi        22 3,11        707

Illetékek (tamga)        59 7,50        787        193

Adminisztratív bevétel     2 248

Összesen      458 6,02     7 609     2 961

Ezer piaszterben 50 380 6,02 836 990 325 710

  Kiyotaki, K.: Ott oman State Finance i. m.

II. 40. táblázat. 

Az egy főre jutó bevételek értéke  Bagdad vilajetben 

és  Észak-Bulgáriában (piaszter), 1850–1872

Adó 1862–1863 1871–1872
1862–1863 

%
1871–1872 

%
 Észak- Bulgária a reformok 

előtt  (1850)

Vergi   8,30     8,0   10,7     6,4 34

Bedel-i askerie   0,34     0,7     0,5     0,6 16

Öşür 52,80   89,0   68,1   71,7 17

Agnam resmi   3,72     5,9     4,8     4,8 16

Illetékek 10,00     9,8   12,9     7,9 12

Emlak   0,00     7,8     0,0     6,3

Összes 77,50 124,2 100,0 100,0 kb. 100

  Kiyotaki, K.: Ott oman State Finance i. m. alapján 110 piaszteres átváltást és 5 fős családot, 700 ezer lakost feltételezve.
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fi zetett  adót (6%–1862), akkor  Bagdad a birodalom gazdagabb provinciái közé tar-
tozott . Mindez annak fényében viszont nem is annyira meglepő, ha tudjuk, hogy 
1869–1872 között  a  Bulgáriából jól ismert  Midhat pasa volt  Bagdad válija, mielőtt  
nagyvezír lett  (1872).

A bevételek növekedéséből próbálták fedezni a szükséges modernizációs lé-
péseket. A  Reşid pasa által a   Tigris folyóra 80 ezer fontért vásárolt két gőzhajó 
árának kiegyenlítésére az egyiptomi csapatok számára  Dzsiddán és  Jaff án keresz-
tül szállított  gabona kereskedelméből származó hasznot használták fel. A bász-
rai kikötőfejlesztést (Fao-sziget) szolgáló projektet a vámbevétel növekedéséből 
fi nanszírozták. A távíróvonal kiépítéséhez a kormányzat kedvezőbb kamatozású 
hitelhez jutott  hozzá. Az adóemelések és a rövid lejáratú hitelek azonban nem voltak 
elégségesek a növekvő kiadások fi nanszírozására. A kormányzat tehát igyekezett  
lefaragni a bérekből, de a katonai és adminisztratív költségek fedezése így is hát-
ralékban volt és ez implicit módon a belső államadósságot növelte.  Bagdad éves 
bevétele 1862-ben 458 ezer angol font volt, míg kiadásai 806 ezer fontra rúgtak. 
A katonai költségek hátraléka 488 ezer font volt, a teljes 535 ezres kiadásból.262 Ez 
hatalmas tartományi hiány, melyhez képest a központi büdzsé defi citje arányai-
ban elenyésző volt. Nem csoda, hogy jelentős volt a balkáni bevételek központi 
elvonása. Azaz – miként ma a katalán problémánál, vagy akár európai uniós szin-
ten is látjuk, a nettó befizetők nem tolerálták, hogy távoli, idegen országrészeket finanszí-
roznak az általuk termelt bevételből, miközben az adott helyen kivitelezett beruházásokban 
nem vehettek részt, tehát nem folyt vissza az összeg indirekt módon sem.

A központi hiteltörlesztés 1859-ben még csak a büdzsé 14%-át tett e ki, de ér-
tékben és százalékban is gyorsan emelkedett  (1862 = 22%). Az 1872-es költségvetés 
kiadási oldalán már egyértelmű az adósságtörlesztés kiemelkedő szerepe (II. 41. 
táblázat: 39%, s meg sem áll az 1875-ös 60%-ig, mindezt összesen 20 év alatt !), mi-
közben a szultáni költségek visszaszorultak, de a katonai-hivatalnoki réteg bére-
zése továbbra is magas volt. Az akutt á váló hitelprobléma az adórendszer foly-
tonos reformját, az adók növelését eredményezte, ez tükröződik a fent említett  
növekedésben is, de így e többletbevételek nem modernizációs célokat szolgáltak, 
hanem a hiteltörlesztést és a rendszer fenntartását.263 Az 1873–1878 utáni kedve-

262     Kiyotaki, K.: Ott oman State Finance i. m.
263   A birodalom az eladósodás miatt  az angolok kívánságára 1862-től kezdett  tételes költségvetést 

készíteni, ez is a további reformok sürgősségét támasztott a alá.

II. 41. táblázat. 

A  Török Birodalom költségvetése (millió erszény, illetve %), 1862, 1872

Tétel 1862 % 1872 %

Katonák és hivatalnokok 7,9 61 2,20 52

Államadósság törlesztése 2,9 22 1,66 39

Szultán szükséglete 1,8 14 0,26  6

Nyugdíj – – 0,12  4

 Koszev, K.: Precski za razvitie i. m. 38. alapján.
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zőtlen irányú világgazdasági változások (az agrárkonjunktúra vége) végérvénye-
sen lehetetlenné tett ék a gazdaságpolitikai fordulatot, a költségvetés alternatív 
fi nanszírozását (a hitelezés kérdéseivel a II. 2. 3. fejezetben foglalkozunk).

A költségvetési problémák miatt  az adóreformok folyamatosak voltak, s nem-
csak a mezőgazdaságot érintett ék (noha látványos növekedést mind a termelés-
ben, mind az állami bevételekben ott  produkált). 1861-től az árufuvarozást 8%-os 
adóval sújtott ák, ez volt az úgynevezett  karagümrük, ami a belső vámok rendszeré-
nek feléledését eredményezte (a vásári forgalmat a karagümrük és ihtisab terhelte). 
A tulceai gyertyakészítők számára ez azt jelentett e, hogy a sumeni nyersanyag 
megvásárlásáért és elhozataláért 8%-os adót fi zett ek, majd a kész gyertya kivite-
léért az országból szintén ugyanannyit. A hazai termelőket tehát kétszeres adó 
sújtott a, ez viszont hátrányos volt az iparfejlődésre, hiszen nem tett e olcsóbbá a 
(kész)termékek előállítását, így versenyképességük romlott  a nyugati termékekkel 
szemben, melyekre ráadásul a gümrüköt csak egyszer rótt ák ki – mikor a termék a 
birodalom területére ért.264 1862-ben ugyan végre magasabbak voltak a külföldről 
behozott  árukra rótt  vámok (8%), mint a kiviteli vámok (5%; 1838 után az import- 
és exportvám még rendre 5 és 12% volt), de a belső vámok továbbélése miatt  ez 
korántsem jelentett e a helyzet tényleges javulását. Az import pedig még az alap-
cikkekből is jelentős volt. Csak  Isztambul évente 1,3 millió zsák lisztet, 600 ezer 
pár gumitalpú cipőt (galoche) importált, a teljes gyapjúimport 11 ezer tonna volt 
1897-ben.265 

A kereskedelmi tevékenységet hátráltató karagümrük miatt  a csempészet újra 
egyre erőteljesebbé vált. Így a kormány 1874-ben eltörölte ezt az adót, s a kieső 
költségvetési bevételek pótlására 25%-kal megnövelte a dohányadót, ami 1,6 mil-
lió líra (190 millió piaszter) bevételt eredményezett  (ez is utal arra, hogy a karagüm-
rük eltörlése mekkora bevételtől fosztott a volna meg az államot). A tapiákra266 és 
egyéb egyezményekre kirótt  különadó 0,5 millió líra többletet hozott ,267 a kereske-
dési jog megadóztatása (szintén új jelenség) 0,8 millió líra bevételt eredményezett  
birodalomszerte. (Korábban a vámokat bérlők saját termékeiket vám nélkül ex-
portálták-importálták, így jelentős piaci előnyökhöz jutott ak a többi kereskedővel 
szemben.)268 Az ipari bevételt szintén megadóztatt ák, ez akár 10%-ot is elérhetett , s 
az ipari ingatlan után 5%-os adót kellett  fi zetni.269 Mondani sem kell, hogy ez nem 
segített e elő az ipar fejlődését. 

Mielőtt  azonban megvizsgáljuk, miként zajlott  le az Oszmán Birodalom integ-
rálódása a világgazdaság rendszerébe – először konkrét példákon a kereskedelmi 
folyamatok tendenciáit érzékeltetve (II. 1. 5. fejezet), majd általános gazdasági el-
méletbe ágyazva (II. 2. 1. fejezet) – és ez milyen költségvetési következményekkel 
járt, kitekintést teszünk a (kül)gazdasági változások, illetve az erre adott  reakció, a 
gazdaságpolitikai fordulat(ok) társadalmi hatásaira is.

264    Koszev, K.: Precski za razvitie i. m. 43.
265    Karpat, K.: Ott oman Population 1830–1914 i. m. 100.
266   Az 1858. évi földreform után kiadott  birtokigazolások (tapu) egy része illetékköteles volt.
267   A tulajdon átruházása a vagyon értékének 2,5%-ába került. Minden igazolás a tulajdonviszonyok-

ról 4,5 piaszterbe került. 1858-tól a céhes mesterek 10, a legények 7 piasztert fi zett ek fejenként.
268    Farley, J. L.: Turkey. London, 1866. 98–99. 
269    Koszev, K.: Precski za razvitie i. m. 45.
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II. 1. 4. A reformok hatása a helyi társadalmak életminőségére
 és gazdasági teljesítményére

A fentiekből is látszik, hogy a Tanzimat makrogazdasági reformjai által megcélzott  
bevételnövekedésnek fejlett  ipar híján két forrása lehetett : a mezőgazdaság és a ke-
reskedelem fejlesztése (és az ehhez kapcsolódó direkt és indirekt adók). Mindkett ő 
számos szerkezeti átalakítást igényelt és komoly korlátokkal bírt (klíma, elavult 
módszerek, kapitulációk stb.). Mindez visszahatott  a termelők életminőségére is, 
így a strukturális változások mellett  a reformok lokális vetülete is elemzendő. 

Kérdés, hogy az adók növelésére tett  kísérlet mennyire szelektíven célzott meg 
egyes társadalmi csoportokat, illetve az (előző fejezetben elemzett  fi skális reformok 
mellett i) intézményreform mennyiben váltott a be a hozzá fűzött  reményeket. Az 
előző fejezetben láthatt uk, hogy az utóbbiak alig. Az 1858-as földreform rendelke-
zései, bár haladó szelleműek voltak, kortárs angol megfi gyelők szerint közel sem 
voltak elégségesek, miként a történetírás is ellentétesen ítéli meg (lásd később a 
mezőgazdaságról szóló fejezetben). A hadseregről pedig siralmas képet fest a St . 
Clair– Brophy szerzőpáros, bár ennek (első, az 1877–1878-as vereséget megelőző) 
átalakítása legalább költségvetési szempontok fi gyelembevételével történt. 

Mivel az egyes közösségek 19. századi helyzete eltérő megítélés alá esik a kü-
lönböző országok történetírásában, ráadásul mindennek aktuálpolitikai vetülete is 
van, a kérdést részletesen, több oldalról (felekezeti és regionális különbségek felől) 
közelítve is megvizsgáljuk.270 A mérvadó török történész,  Kemal Karpat szerint az 
1839-es és 1856-os rendelkezések kedveztek a kereszténységnek,271 s ez sok helyen, 
főleg ahol dominált a kereskedelem és annak is európaiakkal kapcsolatba hozható 
formája (azaz a gazdaság központjaiban), etnikai cserét eredményezett .  Szmirná-
ban 1830-ban még 80 ezer muszlim és 20 ezer görög élt, 1860-ban 75 ezer görög és 
40 ezer török.272  Isztambulban is 30%-ról 50%-ra nőtt  a keresztények aránya.273 Az 
etnikai csere azonban nem jelenti azt automatikusan, hogy egy csoport helyzete 
javul.274 Eltérő képet kapunk a keresztény lakosság sorsáról az azonos időszak-
ban, de eltérő helyeken született  angol konzuli jelentéseket olvasva is. (Nyilván 
ezek sem teljesen elfogulatlanok.) A kortárs  Longworth belgrádi konzul optimista 
álláspontjával szemben  Stuart angol konzul  Janinában a kereszténység aggasztó 

270   Vö. I. kötet 301–303. és 384–386.
271   Fenntartásainkat ezzel kapcsolatban már az előző fejezet példáinál is kifejtett ük ( Szíria,  Albánia), 

míg a kereskedelemnél valóban így állt a helyzet. Egyes régiók vagy társadalmi csoportok esetéből 
azonban nem lehet sem pro, sem kontra általánosítani.

272    Karpat, K.: Ott oman Population 1830–1914 i. m. 47.
273   Az isztambuliak által fi zetett  harács összege a 18. század végén 2916 erszény volt (a birodalmi 

bevétel 3%-a). Ha feltételezzük, hogy egy keresztény átlag 6 kurust (piasztert) fi zetett  (30 gramm 
ezüst), akkor  Isztambul adófi zető keresztény lakosságát 245 ezer főre kell tennünk, miközben a 
teljes lakosságszám 870 ezer volt. 1870 táján a keresztények a lakosság 50%-át tett ék ki, de 1885-
ben a muszlimok aránya – nem utolsósorban a bolgár földekről elmenekülők betelepülése miatt  
– 54%-ra emelkedett , s 1910-re ez elérte a 70%-ot.  Karpat, K.: Ott oman Population 1830–1914. i. m. 
86. A 6 kurus a középrétegek fejadója volt.  Grozdanova, E.: Szabiraneto na danaka dzsizie v Bal-
garszkite zemi i. m. 84. 

274   Lásd az erdélyi románság példáját.
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helyzetét hangsúlyozza az 1860-as években. Beszámolója szerint  Epiroszban kö-
rülbelül 220 ezer keresztény és 130 ezer muzulmán élt. A rendszeres állami bevétel 
300 ezer líra, ebből 240 ezer esik a keresztényekre, azaz az egy főre jutó adóteher 
náluk kétszer akkora.275 Mi ennek az oka? A fejadó, illetve utóda, a hadiadó? 

 Blunt drinápolyi alkonzul szerint a katonáskodás és az adózás egyáltalán nem 
mindig a keresztényeket sújtott a jobban.276 A II. 42. táblázat is azt bizonyítja, hogy 

275   Ez 110 piaszter/fő, körülbelül 25 frank, a muszlimoké 50 piaszter. (A radomiri értékhez hasonló, 
lásd később.)

276     St. Clair, S. G. T.–  Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria i. m. 281.

II. 42. táblázat. 

Muszlim és keresztény falvak adóterhei  Várna környékén, 1867–1868

Település Vallás
Házak 
száma

Adó 
(konstantinápolyi kile)

Adó/ház 
(kile)

Egy házra jutó 
termés 

(kile és kg)

Adó 
(%)

Evrein vegyes 100 2400 24 240 (6000) 10

Dereköj keresztény  60 2400 40 176 (4400) 23

Sindal muszlim  40  600 15 100 (2500) 15

Testidje vegyes  60 2000 33 218 (5500) 15

Akindji muszlim  30  170  6  40 (1000) 14

  St. Clair, S. G. T.–  Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria i. m. appendix F (423.) alapján.

II. 43. táblázat. 

 Oszmán- Bulgária egy háztartásra jutó adóbevételei (1000 frankban), 1850 körül

Adótípus Értéke Egy családra jutó adó*

Fejadó   3 767
átlag: 9,5, de csak keresztény családok (50%) fi zetik, ezért 

nekik ez kétszer annyi, a muszlimoknak pedig 0

Jövedelem- és 
vagyonadó

  8 102 20,26

Gabonatized   4 090 10,23

Beglik   3 870   9,68

Vám**   2 272   5,68

Útdíj**      909   2,27

Egyéb      860   2,15

Összesen 23 879 keresztény: 60 frank, muszlim: 40 frank***

* Aubaret alapján 320 ezer családdal számolva + a niši szandzsák idetartozik + 80 ezer család, kb. 2,2 millió fő. Aubaret, 

G.: Province de Danube. Bulletin de la Société de geographe. Vie série. Tom 12. Paris, Année 1876. 147–184.; ** Esetlege-

sen fi zetett  adó; *** 50%-os muszlim lakosságot feltételezve. Az eltérő etnikai adatok tovább módosítják az értékeket, 

a térségben a muszlimok aránya 35–40% körül volt.

 Papadopoulo, M.: Précis sur l’état actuel i. m. 771–772. alapján saját szerkesztés.
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a keresztény és muszlim lakosság terményadójának kulcsa között  nem volt jelentős 
különbség (legalábbis vallási alapon nem mutatható ki ez):  Várna térségében a 
keresztény falvak, ha nagyobb adókulccsal adóztak, mint a muszlimok, akkor az 
egy gazdaságra jutó bevételük is nagyobb volt. A muszlim birtoktestek kis terme-
lékenysége részben éppen a katonai reformoknak volt köszönhető, hiszen a csak 
muszlimokra érvényes hadkötelezett ség (a keresztények 1909-ig évi adót fi zett ek a 
szolgálat helyett ) elvonta a földekről a munkaerő egy részét (kérdés persze, hogy 
náluk volt-e munkaerő-felesleg, mint a bolgároknál 1920 után). 

Egy másik érvelés szerint a felekezetek között i adózási diff erenciáknak a ha-
rács/dzsizje volt a döntő oka. A fejadó a keresztények (össz)terheit a muszlimokhoz 
képest akár 50%-kal is megemelte egy családra vetítve az észak-bulgáriai adatok 
alapján a haderőreform előtt  (60 vs. 40 frank) (II. 43. táblázat), s így az az országos 
átlag felett  volt. Csakhogy ha a muzulmánok úgy döntenek, hogy nem vállalják a 
fegyveres szolgálatot, akkor ők (is) kötelesek megváltást fi zetni. Ha ezt az összeget 
is beszámítanánk, akkor elmosódna a különbség a keresztény és muszlim fajlagos 
adó értéke között .277 Továbbá ellenpéldák is akadnak, ahol a különbségekért más 
adónemek felelősek. 1850 körül az 50%-ban muszlimok lakta  Radomir körzet 75 
falujában a keresztények 700 ezer piasztert, a lakosság felét kitevő muszlimok csak 
210 ezer piaszter összadót fi zett ek. A vergi zöme ugyanis a keresztényekre esett  (II. 
44. táblázat).278 

A vergi körül egyébként sok a bizonytalanság. A konjunktúra előtt i időszakban 
(amikor az állatt artás dominált, s kisebb volt az összbevétel)   Martyrt szófi ai oszt-
rák alkonzul szerint a vergi kulcsa a 10%-ot is meghaladhatt a: ráadásul szerinte a 

277   Uo. 286.
278    Michoff, N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 2. 334. Szófi a 100 000 fős kör-

zete (188 falu) ekkor évi 1 millió piaszter vergit és harácsot fi zetett  (de ebből a városra ténylegesen 
csak 70 ezer esett ), ami 10 piaszter/fő, hasonló, mint Radomirban (17 piaszter/fő, 70 falu).

II. 44. táblázat.

 Radomir körzet adóinak megoszlása a népességen belül a haderőreform előtt  

Adótípus
Keresztények adója 

(1000 piaszter)
%

Egy felnőtt  férfi ra 
jut (piaszter)

Muszlimok adója 
(1000 piaszter)

Harács*   202*   28,5
    30* 

(háztartásonként 60)
    0

Vergi 312   43,9   46   10

Beglik (agnam resmi)**   60     8,5     9   60

Tized** 140   19,7     21 140

Összesen 710 100,0
105 

(210 piaszter/
háztartás)*

210 
(70 piaszter/

háztartás)

Lakosság %-a/adó %-a 50/75 50/25

* 6700 felnőtt  keresztény férfi  a harács alapján (közepes haráccsal, 30 piaszterrel számolva). Mivel az összlakosság 

összesen 30 000 fő, és ennek fele muszlim, így egy keresztény családban bizonyosan egynél több férfi  után szedték be 

az adót; ** Elfelezve a két felekezet között . A tized és a beglik alacsony aránya megfelel az 1860 előtt i jellemzőknek. 

 Michoff, N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 2. 334.
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vergit a teljes vagyon után kellett  megfi zetni (mivel 1858 előtt  csak azt írták össze), 
beleértve az állatállományt és a gabonát (később jövedelemadóként funkcionált, 
s jóval kisebb kulccsal).279 A példájában szereplő parasztgazda telke 500 piasztert 
ért, 2 ökre ugyanennyit, 100 juha 1700, a gabonája 1000 piasztert. Az összesen 3700 
piaszter értékű vagyont terhelte így 30 piaszter harács és több mint 300 piaszter 
vergi,280 170 piaszter beglik, 120 piaszter tized, ami 620 piaszter, tehát közel 20%-os 
volt az elvonás.281 A terhek relatív nagysága éppúgy hozzájárult a lakosság ellenérzé-
seihez, mint egyenlőtlen eloszlásuk (akár regionálisan, akár felekezeti tekintetben). 

A gabonakonjunktúra idején a rivalizálás a földért a helyi elit és a parasztság, 
illetve az adóbevételek felett i diszponálás igénye a központ és a helyi elit között  a 
felekezeti különbségeken túl lokális differenciák kialakulását eredményezte az adó-
terhekben. Az oszmán állam törvényei kimondták, hogy minden föld, ami nincs 
magánkézben, állami tulajdonnak minősül, s így bárki használatba veheti vallásra 
való tekintet nélkül, ha megfi zeti utána a tizedet.282 Nem véletlen, hogy  Vidin kör-
nyékén, ahol sok föld ment át a muszlim elit kezébe, magántulajdonba, az úrbéres 
földeknek csak ötödét művelték meg. A paraszt ugyanis inkább a faluja környé-
kén lévő miri (állami) földet törte fel, mivel az után kevesebbet kellett  adóznia (ott  
csak a 10%-os földadó terhelte, nem kellett  sem a földesúri 5–10%-ot, sem az éves 
ajándékot, egy szekér fát, egy kosár tojást, 1-2 bárányt átadnia). A vergi itt  140–200 
piaszter volt évente (kevesebb volt a föld), a legszegényebb keresőknek 40 piasz-
ter/év, a városi iparosoknak viszont 270 piaszter. De a gazdagabb városokban még 
ennél is több lehetett  ennek értéke:  Szvistovban a leggazdagabbak 500 piasztert, 
a selyemiparáról híres  Lovecsben 800 piasztert fi zett ek, a szegények pedig 150 
 piasztert, ami rámutat nemcsak a társadalom vertikális diff erenciáltságára, ha-
nem a helyi különbségekre is.  Vidinben a keresztény fejadó is másképp működött , 
mint  Várnában, ahol például azt a vagyon nagysága szerint fi zett ék. 1847-ben (az 
1850-es felkelés előtt  vagyunk)  Vidinben a zadruga vezetője adózott  60 piasztert (a 
legmagasabb adókategória), a vele egy háztartásban élő keresztény felnőtt  férfi ak 
30-at, a 14 éven felüli gyerekek 15 piasztert.283 Mivel a vergit a müdirek szedték be, s 
mert a rendszer szemmel láthatólag „rugalmas” volt, így a müdiri pozíciók is igen 
népszerűek voltak az adóbérleti rendszerben. Hajreddin pasa például 30–150 ezer 
piaszterért árusított a a müdiri pozíciókat a helyieknek (s azok nyilván ennél többet 
tudtak beszedni).284

Mint azt Bilgi bizonyított a – anélkül hogy vizsgálatait felekezeti vagy etnikai 
szintre vitt e volna – az adóreformok nem váltott ák be a hozzájuk fűzött  reménye-

279    Shaw viszont állítja, hogy ritkán szedte be a kincstár, így tehát újabb példát látunk a jelentések 
megbízhatatlanságára és esetlegességére, a regionális eltérésekre, valamint a birodalom működé-
sének elméleti és gyakorlati különbségeire, melyek az összehasonlító vizsgálatokat megnehezítik.

280    Radomir körzetében csak 50 gros, másutt  pedig fi xen 30 grost említenek. Úgy tűnik, a rendszer 
nem volt egységes, ami sok visszaélésre adott  lehetőséget. Később 3,5%-os jövedelemadó lesz.

281    Martyrt: Sofi a mit Einbeziehung des ganzen Ejalets von Nissa. Austria. Zeitung für Handels und 
Gewerbe, öff entliche Bauen und Verkehrsmitt el. Wien, 1853. 1328–1350.

282   A bolgár paraszt életét így nem is az állam, hanem a törvényeket sajátos módon értelmező helyi 
képviselői keserített ék meg.

283    Vidinben ekkor már 500 ezer kile búza és 600 ezer kile kukorica termett , míg a bolgár tengerpart 
1844-ben 3 millió kile gabonát exportált.

284    Michoff, N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 1. 130–132.
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ket, mert az adórendszer aránytalanságait felszámolni nem sikerült: a leggazda-
gabbak adókulcsa az anatóliai  Salihli településen 1844-ben például nagy szórással 
25–50% között  ingadozott   (míg az átlagos adókulcs a faluban 11% volt). Az adó-
rendszer a progresszív jelleg pozitívumai ellenére látványos diff erenciákat muta-
tott  ugyanazon társadalmi rétegen belül.285 

A fenti adók mellett  a lakosságot terhelte még az utazási illeték, a belföldi 
okmányok kiállítása 6 piaszterbe, a külföldié 40 piaszterbe került. A vásári forgal-
mat 2,5%-os adó (ihtisab) terhelte (1850 előtt ), az örökösödési adó 10% volt (ez a 
kádinak ment), az egyházadó 1,5-1,5 piaszter/év volt a helyi papnak és felett esé-
nek, a püspöknek (egyházi tized nem volt!). A házassági adó 15, özvegyeknek 30 
piaszter, az elhunytért tartott  mise 25 piaszter volt.  Vidinben a később elmozdított  
Kirill püspök egy szegény temetéséért csak 2,5 piasztert, egy gazdagért viszont 
100 piasztert kért.286 A püspökök jövedelme 40–80 ezer piaszter/év volt, s mivel 
a papi hivatal megvásárolható volt, legalább ennyit ki is kellett  fi zetni az egyház 
számára, ha valaki be akarta tölteni a megüresedett  püspöki széket vagy parókiát. 
S mivel a jelöltnek rendszerint nem volt ennyi pénze, szokássá vált, hogy beikta-
tása után mindenkitől 4 piaszter utólagos hozzájárulást szedett  be.287 (A rendszer 
visszásságait a balkáni történészek és a nyugati utazók élénken ecsetelik, de meg-
feledkeznek arról, hogy összevessék a muszlim hitű alatt valók felekezetük iránti 
kötelezett ségeivel vagy más országok egyházi terheivel.)

A fejadóra vonatkozó helyzet látszólag a haderőreform után sem változott , hi-
szen a diff erenciált 15–60 piaszteres adót egységes 27 piaszteres adó váltott a fel (az 
előző középértéke). Csakhogy ha egy muszlim végérvényesen mentesülni akart 
az évente akár fél évet is kitevő katonai szolgálat alól, akkor 8000 piasztert kellett  
fi zetnie a reformok után, szemben a keresztény évi 25 piaszterével, ami 30 év alatt  
is csak 750 piaszter (noha az államnak összesen évi 60 millió piaszter bevételt hoz). 
Így egy muszlim körülbelül évi 250 piaszterért vásárolja meg azt a 185 napnyi 
munkát (ha tudja), amit a hadseregben kénytelen eltölteni, amit a rája nemcsak 
hogy évi 25 piaszterért élvezhet, ráadásul (keresztény ünnepei miatt ) ezen 185 
nap alatt  dolgoznia sem kellett . Mivel az egynapi munkabér 5 piaszter, így egy 
katonai szolgálat miatt  kieső muszlimot pótló bérmunkás munkabére fél év perió-
dusra mintegy 1000 piaszter. Azaz a munkaadó szempontjából a behívás miatt  
kieső munkaerő pótlása is igen drága. A muszlim parasztság, ha nem volt képes 
bérmunkást alkalmazni, romló termésátlagokkal szembesült a keresztényekhez 
viszonyítva, főleg akkor, ha a megművelhető terület nagyobb volt 5 ha-nál. (5 ha 
és az alatt i föld esetében ugyanis munkaerő-fölösleg jelentkezett  a birtokon, ez 
technikailag azt jelentett e, hogy a terméseredmények tovább nem nőtt ek, tehát a 
katonai szolgálatra behívott  muszlim munkája éppen a katonai szolgálatt al hasz-
nosult.) Ez rávilágít arra, hogy a nagy birtoktestek hektáronkénti terméshozama 
sokszor miért kisebb a kisbirtokénál. A fenti jelenség miatt  viszont a bérmunkások 
soraiban is eleve több keresztényt találunk, hiszen őket olcsóbb volt megváltani.

285    Bilgi, N.: A Developing Village in the Middle of the Nineteenth Century:  Salihli. In: Frontiers of the 
Ott oman Studies i. m. Vol. 1. 149–167.

286    Martyrt: Sofi a mit Einbeziehung des ganzen Ejalets von Nissa i. m. 1328–1350.
287   Uo.
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A hadseregreformmal a birodalom évi 150 ezer fős mozgósítható hadsereget 
szeretett  volna létrehozni, de a rendelkezés nem volt népszerű.288 Muszlim oldal-
ról hol azt támadták, hogy a hitetleneket miért nem sorozzák be, hiszen az 1856-os 
hatt-i hümajún jogkiterjesztése és egyenjogúsítása a kötelességekre is vonatkozott  
török értelmezés szerint,289 hol az volt a gond, hogy nem bíztak bennük és nem 
akartak velük egy egységben szolgálni. Így fennmaradt a keresztényektől szedett  
adó. Meglepő, de a birodalom költségvetésébe a muszlimok oldaláról mégis több 
hadiadó folyt be, mint a keresztények részéről, ami azt jelentett e, hogy közülük is 
sokan megváltott ák a katonai szolgálatot (II. 45. táblázat). Ez egyben a birodalom 
demoralizálódásának is a jele. Másrészt az adófegyelem javulására is utal, hogy 
1887–1908 között  100-ról 190 millióra nőtt  az oszmán állam sorkötelezett séget ki-
váltó adóbevétele. A lelkesedés hiányát jelzi, hogy sok muszlim család inkább el-
adta birtokát és ipari munkás lett , csak hogy fi a felmentési pénzét kifi zesse, ezért 
1871-ben megtiltott ák a birtokeladásból származó felmentési pénzek elfogadását 
(ilyen esetekben a redifekhez sorozták be az érintett et).290 

Ráadásul az így mozgósított  új hadsereg hatékonynak sem volt tekinthető: 
20 000 redif – behívott  tartalékos – havi 20 piaszter zsolddal számolva 4 hónap 
alatt  1,6 millió piasztert vitt  el, kétévente az 500 piaszter értékű egyenruha továb-
bi 10 millió piaszter költséget jelentett  (de erősített e a bolgár szövőipart), az élel-
mezés, ellátmány további napi 4 piaszter/fő volt (9,6 millió piaszter 4 hónapra). 
Ez összesen 21 millió piaszter, és akkor még egy puskát sem sütött ek el. Azaz 
a muszlim sorköteles az államtól napi 5 piaszter pénz értékű ellátmányt kapott  
(ruhán kívül), ugyanannyit, mint egy ipari vagy mezőgazdasági munkás, aki ezért 

288   Az új kategóriák: nizám (20–24 éves kor között , reguláris, 150 ezer fő), ihtiyat (24–26 év, aktív tar-
talékos, 60 ezer fő), redif (26–32 éves kor között , inaktív tartalékos, 190 ezer fő), müstahfiz (helyi 
milicista, 32–40 év között , 300 ezer fő).

289   Noha a keresztényekre is érvényes volt az 50 lírás felmentési díj, de csak 180 férfi  után kellett  1 
katonát kiállítaniuk, amit szétosztva férfi nként 27, keresztény lakosonként 5–7 piasztert kapunk.

290   A rendszert 1885-ben változtatt ák meg, ekkor kötelező 3 hónapos kiképzést vezett ek be minden 
muszlim hadköteles számára, de a következő évi behívásokat bárki 50 líra (font) árán elkerülhett e, 
illetve helyett est állíthatott . Kibúvó tehát továbbra is volt.

II. 45. táblázat.

Az Oszmán Birodalom bevétele a keresztényektől és muszlimoktól befolyó

 hadiadóból (millió piaszter) és az adó által magát megváltó felnőtt  férfi ak száma 

(millió fő), 1887–1908*

Év
Keresztény 

hadiadó
Muszlim 
hadiadó

Megváltott  keresztény 
felnőtt  

Megváltott  muszlim 
felnőtt ***

1887 45 55 1,67 (6,5) 0,220

1900 71 91 2,63 0,364

1908 86 93 3,19 (12)** 0,372

* 1908 után eltörölve, illetve rendszertelenül szedve; ** Zárójelben a hozzátartozókkal együtt : 1908-ban a teljes ke-

resztény közösség adózik, 1887-ben a kincstárba jóval kevesebb ember után érkezik be az adó; ***  Brophy 1 évre 

visszaosztott  adata szerint. 

  Shaw, S. J.: Nineteenth-Century Ott oman Tax Reforms i. m. alapján saját számítás.
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cserébe termelő tevékenységet is végzett , s bérét nem feltétlenül az államtól húzta. 
Mindemellett  a muszlimok behívása a mezőgazdaságot, ezen keresztül pedig az 
adóbevételeket is hátrányosan érintett e. 

Különösen annak fényében volt aggasztó a jelenség, hogy a hadügyi kiadá-
sok a költségvetés 40%-át is meghaladták. Igaz, ennek részben az is az oka, hogy 
egy hadosztályparancsnok fi zetéséből 700 közlegény zsoldja telt ki, az élelmezést 
is beszámítva pedig 90 katona ellátása volt biztosított  1 hadosztályparancsnoki 
fi zetésből (II. 46. táblázat). Egy közlegény 900 gramm kenyeret kapott  naponta, 100 
gramm húst, 40 gramm zsírt, 45 gramm rizst, 60 gramm szappant. Ez a kenyér 
mennyiségét leszámítva elégtelen volt: egy katona évi 500 piasztert költött  még 
zsoldjából vagy saját zsebéből az élelmezésre. Az oszmán hadsereg törzstisztjei 
jobb fi zetést kaptak, mint az  Osztrák–Magyar Monarchiában szolgáló törzstisztek 
1907 előtt . Amilyen remek módon oldott ák meg tehát költségvetési többletkiadás 
nélkül a szpáhialapú hadsereg átalakítását, utána ugyanolyan módon pazarolták 
el a bevételeket az aránytalan fi zetésekkel – a hadfelszerelésen és ellátáson meg-
spórolva annak költségeit.

A keresztény parasztság helyzete a midhati reformok elején (1864) még nem 
volt súlyos: a bedel-i askerie átlag 25 piaszter, a vergi 30 piaszter volt, ezt tetézte 
még a földadó és a beglik (juhok, sertés és szőlő után). Ha egy paraszt például 150 
dönüm földdel bírt, de csak harmadát vetett e be gabonával, a többibe pedig zöld-
séget ültetett , akkor csak az előbbi után fi zett e a tizedet – a burgonya és a zöldség 
ugyanis nem volt adóköteles. Az 1840–1870 előtt i gabonakonjunktúra előtt tehát a 
parasztnak megérte, ha nem monokultúrás termelést folytatott. Az erdők legelővé (és 
nem szántóvá) alakítása a gabonakonjunktúra előtt  azért is megérte, mert a sertés 
és a juh 3–4 piasztert adózott  az 1860-as évekig, a rája viszont gyakorolhatt a az 
erdőélés jogát (modern erdőtörvény a  Balkánon az 1870-es évekig nem volt), és a 

II. 46. táblázat. 

Az oszmán hadsereg tisztikarának fi zetése, 1868

Havi fi zetés 
(piaszter)

Rang*
Az  Osztrák–Magyar Monarchiában 1907 

előtt , havi fi zetés piaszterre átszámolva,** 
járulékok nélkül, zárójelben a rangosztály

14 000
Ferik pasa (hadosztály-

parancsnok)
5250 (IV.)

7000 Liva pasa (dandártábornok) 3500 (V.)

4500 Miralaj (ezredes) 2500 (VI.)

4000 Kajmakám (alezredes) 1750 (VII.)

1800 Binbaşi (őrnagy) 1400 (VIII.)

700 Kolassi (százados) 750–1000 (IX.)

400 Yüzbaşi (hadnagy) 500 (XI.)

80 Baş-çauş (törzsőrmester)

* A katonai rangok ekkor egyben kormányzati rangoknak-tisztségeknek is megfelelnek; ** 5 piaszter = 1 korona.

  St. Clair, S. G. T.–  Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria i. m. 422; Hajdu T.: Tisztikar és középosztály i. m. 12–13. és 240.
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kivágott  fából több haszna volt, mint amennyi az állatok után fi zetett  adó.291 Egy 
konkrét példát említve: 2000 dönüm (miri) erdő „kisajátításához” – pontosabban 
művelésági besorolásának módosításához elegendő, hogy a parasztok állatai egy-
szer behajtsanak az erdőbe; ekkor 100 juh292 után évi 400 piasztert fi zetve, már az 
első évben 3000 piaszter értékű tűzifát termelhetett  ki az erdőből az új birtokos. Így 
volt lehetséges, hogy az európai  Törökország Európa gabonatermő területének 20%-át 
tette ki, de a potenciálisan termelhető gabonának csak egyharmadát állította elő. Az euró-
pai gabonatermelés 15%-kal lenne növelhető e földek jobb kihasználása által, ami 
a nyugat-európai munkás élelmezési költségének csökkenését eredményezhetné 
 Brophy véleménye szerint. (Nyilván az angol látásmódot és érdekeket tükrözi a 
mezőgazdaságra való fókuszálás módja.)293 

Az angolok javaslatot tett ek arra, hogyan lehetne javítani a földek termelé-
kenységén és a központi bevételek mennyiségén.  Várna például 37 500 dönüm 
földdel rendelkezett , amiért 100 líra (10–11 ezer piaszter) begliket fi zetett  juh- és 
sertésadóként. Ha ezt a földet teljes egészében gabonaföldként hasznosítják, ak-
kor 5 dönümre 1 várnai kile (100 kg) vetőmagot számolva dönümönként 100 kg 
termést (5-szörös maghozam) és 10 kg adógabonát számolhatunk (10 piaszter, 2 
frank), akkor a bevétel 375 ezer piaszter. De ha csak dönümönként fi x 1 frankot 
kérne az állam (például a maghozam csak ötszörös az 50%-nyi ugar mellett ), ez 
akkor is 187 ezer piaszter (1870 líra), az állatt artásból származó adóbevétel 18-szo-
rosa!294 (Ennek felismerése és gyakorlati alkalmazásának terjedése részben magya-
rázza az állatt artás hátt érbe szorulását 1850 után.)295 

Az angol tanácsadók két javaslatot tudtak adni a sok bajjal terhelt mezőgaz-
dasági termelés hatékonyságának növelésére: a liberális gazdasági mechanizmus 
szabályai szerint a fogyasztót kell adóval terhelni, nem a termelőt. Ehhez azonban olyan 
szintű fogyasztásra volt szükség, hogy az így nyert indirekt adóbevétel meghalad-
ja az elvesztett  direkt adóbevételt. Ehhez a lépéshez viszont a balkáni államok csak 
1900 táján jutott ak el. A másik megoldás: nem a termés értékére kell adót kivetni, 
mert azt az adóbérleti rendszer túladóztatja, így a központi költségvetés bevétele 
kicsi, a termelő kiadása pedig nagy, hanem a földegységre, ez ugyanis nagyobb 
termelékenységre ösztönöz.296 

291     St. Clair, S. G. T.–  Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria i. m. 150.
292   200 ha legelőn a hozamok alapján nyilván körülbelül 2000 juh is elfért volna, de itt  erdőről van szó, 

ezért ilyen nagy a terület az állatállományhoz képest.
293     St. Clair, S. G. T.–  Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria i. m. 160. 
294   Uo. 183. A fél vetésterületre 10-szeres maghozammal és 10%-os adóval a bevétel 360 ezer gros, 

5-szörös maghozammal a fél vetésterületre (ez felel meg leginkább a korabeli kisbirtokos munka-
termelékenységnek) 180 ezer gros, azaz éppen dönümönként 1 frank, amint  St. Clair és  Brophy is 
javasolták. Csakhogy prekonjunkturális áron minden bevétel feleződik, míg a befektetett  munka 
is nagyobb lett  volna, mint az állatállomány esetében, ezért a helyi lakosságnak akkor még nem 
felelt meg a termékszerkezet-váltás.

295   Az érdekek módosulása termelői szinten is megfi gyelhető (lásd I. kötet 545. oldal), a hús és gabo-
na árkülönbözetét kompenzálta, hogy az egységnyi területen termett  gabona hosszabb ideig volt 
elegendő, mint a hús.

296   Ez nyilván csak egy szintig igaz. A bolgár földek termelékenysége azonban olyan alacsony volt, 
hogy a fenti számításokban alkalmazott  1 frank/dönümös földadó jobb földkihasználásra serkentett e 
volna a rájákat.   St. Clair, S. G. T.–  Brophy, Ch.: Residence in Bulgaria i. m. 198. Ez 45 piaszter/ha, azaz 
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További problémát jelentett , hogy a városi kertek adóterhei aránytalanul kicsik 
voltak: míg egy  Várna környéki paraszt 1 várnai kile vetett  gabonára (ez 100 kg, 5000 
m2 vetésterületre elég) 10 kile, 1000 kg terményt számolhatott  1000 piaszter érték-
ben, s 100 piasztert adózott , addig egy városi lakos 400 m2-es kertjét 1600 piaszterért 
adta bérbe (ennél nagyobb tehát rajta a termés). A paraszt bevétele tehát négyzetmé-
terenként jóval kisebb (400 m2-en 100 piaszter) és még adózik is utána.297

*

A bevételek kényszerű növelése irányába tett  kísérletek mikroléptékű vizsgálatok-
kal is igazolhatók, s a II. 17–II. 19. ábrákon jól látható a tized előtérbe kerülése 1860 
után a többi adóhoz képest.  Poyet 1859-es  Sztara Zagora-i,  kazanlıki és szelimniai 
kazáról adott  leírásai segítségével298 rekonstruálhatók a korabeli oszmán (bolgár) 

250 piaszter/átlagos gazdaság. 1864–1867 között  100-ról 170-re nőtt  a tényleges beszedett  adóérték 
családonként (5 ha átlagos üzemméret mellett ).

297   Uo. 249.
298    Poyet, C. F.: Lett re du docteur  Poyet á la Société de géographie contenant la description du district 

d’Islimnia. Bulletin de la Société de géographie. IVé série. Tome 18. Paris, Année 1859. 21–45.  Poyet, 
C. F.: IIIe lett re du docteur  Poyet á la Société de géographie contenant la description de Quezanlik 

II. 17. ábra.

Az adók* változásának trendjei a bolgár földeken egy háztartásra (5 fős átlag)

* Oszlopok folyó áron, vonaldiagram gramm ezüstre átszámítva.

A drinápolyi vilajet (1876) a  Midhat reformjából kimaradt területeket szimbolizálja,  Küçük Sejmen çiftlikje (1912) az 

1879 után oszmán uralom alatt  maradt területek terheit, Kazanlık és  Sztara Zagora kazája (1859) pedig az ipari jellegű 

körzeteket (ahol a földadó szerepe gyakran kisebb a többi adónál).

 Berov (16. század), Draganova ( Pleven,  Berkovica), Mihov (1859, Drinápoly, 1876) Popov (1897, 1911), Keleti ( Ke-

let- Rumélia), Palairet ( dunai vilajet, plovdivi szandzsák), Daszkalov, Ivanov (költségvetés, adóbevétel 1912 után), 

Vaszilev, Razbojnikov ( Küçük Sejmen, 1912),  Poyet (1859), Papadopoulo ( Észak-  Bulgária, 1850) és Todorov, G. 

műveiből saját számítás. 



309

II. 1. AZ OSZMÁN BIRODALOM GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTALAKULÁSA (1783–1839)

körzetek gazdasági teljesítményének különbségei az 1864-es vilajetreformok előtt , 
de már a hatt-i hümajún után – az egységárak éppúgy, mint az egy főre jutó termelés, 
a termelés szektoriális megoszlásának diff erenciái, az adózási potenciál különbségei, 
az adószerkezet területi sajátosságai, az államapparátus működtetésének költségei 
és az azon belül mutatkozó aránytalanságok, az adóterhek bevételekhez mért érté-
ke, valamint az oszmán adminisztrációnak az állami adóbevételekhez mért aránya. 

 Kazanlık kazában (feltételezve, hogy zömmel városiak foglalkoztak az ipar-
ággal) az egy háztartásra jutó textilipari termelés 200 frank volt, míg a vidéki ga-

Turquie d’Europe (Thrace). Bulletin de la Société de géographie. IVé série. Tome 18. Paris, Année 
1859. 179–200.  Poyet, C. F.: IIé lett re du docteur  Poyet i. m. 

II. 18. ábra. 

A bevételek és az adó egy háztartásra vetítve*

* Vonaldiagram = bevételek ezüst kg-ban, oszlop = az adó a bevételek százalékában.

Az 1840-es években a piaszter ezüstt artalma körülbelül 80%-a az 1870-es évekbelinek, így jelentős adócsökkenésről 

nem beszélhetünk 1834–1864 között . Az összadót (II. 17. ábra, vonaldiagram) mindenütt  g ezüstre átszámítva adtuk 

meg (1870-es piaszter), az oszlopoknál a nominális érték szerepel (ez a vonaldiagram és az oszlopok között i különb-

ség oka  Plevennél), kivéve a 16. századot, ahol az akcsét 1870-es grosra számított uk át. A 16. századi adózási adatok 

csak 4 fő adónem (ispence, avariz, dzsizje, tized) fi gyelembevételével készültek. Az 1780-as 200 gros nagyságú érték vi-

szont az átlagos 5 ha-os birtoknál kétszer nagyobb üzemegységre vonatkozik, de ekkor a piaszter ezüstben kifejezett  

értéke az 1840-as tízszerese volt, tehát arányosan az adó nagysága 200/2,5*10 = 800 gros.  Küçük Sejmen a török uralom 

alatt  maradt területeket reprezentálja, de az állatt artásból származó jövedelmek és a vagyonadók ismerete nélkül. 

Szófi a 200 háztartása 700 lakossal városi és háborús környezetet képvisel, ezért nem mérvadó. A  dunai vilajet, plov-

divi szandzsák és  Kelet-Rumélia esetében az adatokat egy főről számoltuk át háztartásra 5 fős háztartást fi gyelembe 

véve (ami például Szófi ában,  Kelet-Ruméliában, de  Küsztendilben sem állja meg a helyét,  Plevenben és  Berkovicában 

pedig nem ismert a lakosság tényleges száma). A  dunai vilajet esetében az egy háztartásra jutó bevétel a tartományi 

adatokból becsült, ezért itt  az iltizám nincs benne az adó értékében.
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bona- és búzatermelés 500 és 200 frank volt háztartásonként. A háztartásonkénti 
2500 oka (3000 kg) egy hatfős család esetében 1,5 tonnás évi fogyasztást jelentett , 
ami a vetőmag levonása után mintegy 1 tonnás exportálható felesleget eredménye-
zett  (33%). Ez 1000 piaszteres tonnánkénti bevételt jelentett  családonként (az 1847-es 
magas gabonaár 1859-ben is érvényes; 8200 családdal számolva ez 8 200 000 piaszter 
bevétel a kaza lakosainak). Igaz, mivel nem csupán búzáról van szó (az mindössze 
a gabona harmada), az állatállomány fogyasztása az exportálható mennyiségből 
jelentős levonást jelent (II. 47. táblázat). 

Egyértelmű, hogy a kaza ismert bevételeinek zöme az agráriumból szárma-
zott  (80%), az okánkénti egységárak pedig arról tesznek tanúbizonyságot, hogy 
az ipari termékek árai a mezőgazdasági cikkek tonnánkénti árának tízszeresét is 
elérték (a rózsaolaj kivételével). Egy háztartás átlagos bevétele 3000 piaszter volt, 

II. 47. táblázat.

 Kazanlık kaza éves mezőgazdasági és ipari termelése (az állatállomány nélkül)
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Gabona 20 000 000 15 200 000 0,8 1855,0 2440,8 2415,0   60

Ebből búza   6 400 000   6 000 000 0,9   732,2   781,1   953,3   25

Selyemgubó 
(80%-ából 
helyben selyem 
készül)

       30 000      750 000 25   91,5       3,7   370,0*     3

Lencse        40 000        20 000 0,5       2,4       4,9     3,2 –

Gyapjúfonal, 
posztó

     100 000   1 000 000 10   122,0     12,2   526,3*     4

Paszomány, 
gajtán

       11 000      250 000 22,7     30,5       1,3   131,6*     1

Bor (veder)      300 000      450 000 1,5     54,9     36,6    71,5     2

Arrak (pálinka)        10 000        55 000 5,5       6,7       1,3      9,0 –

Rózsaolaj
(1 meskal = 
5 gramm)

            745   3 000 000 4027   366,1       0,1   476,6      12,5

Mogyoró, dió 3 200 000   3 000 000 0,9   366,1   390,5   476,6      12,5

Bőr (30 000 db)        80 000      400 000 5     50,0     10,0    63,0     2

Vaj, faggyú, 
zsiradék

       50 000      250 000 5     30,5       6,1    40,0     1

Összesen 25 000 000 – 3051,0 – – 100

* Egy városi háztartásra.

Poyet, C. F.: IIIe lett re du docteur Poyet á la Société de géographie contenant la description de Quezanlik Turquie 

d’Europe (Thrace). Bulletin de la Société de géographie. IVé série. Tome 18. Paris, Année 1859 alapján saját számítás.
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azaz 600 frank, ami jóval több, mint egy zaptie, csendőr fi zetése (150 frank). Tulaj-
donképpen nem meglepő, hogy az utóbbit a falu látt a el élelemmel és szállással, 
illetve hogy a korrupció felszámolása nehézségekbe ütközött . 

Az adóterhek azonban a bevételekhez mérve jelentősek voltak:  Kazanlıkban a 
bevétel 14%-át tett ék ki,  Sztara Zagora körzetben viszont több mint 20%-át. A föld-
adó részesedése az adókból 40–60% között  ingadozott ,299 míg a jövedelemadónak 
(ipari és mezőgazdasági munka után, illetve szolgáltatások által szerzett  vagyonra 
kivetve) tekinthető temetuat vergi  Kazanlıkban az adók negyedét,  Szlivenben és 
 Sztara Zagorában csak 15–17%-át tett ék ki. A céhek adója csak  Szlivenben volt sta-
tisztikailag értékelhető (3–4%), ami a tradicionális ipar kis szerepét támasztja alá 
a központi bevételekben.  Kazanlıkban a bedel-i askerie háztartásonkénti összértéke 
66 piaszter volt: ez alapján egy háztartásban átlag 2 felnőtt  vagy 1 felnőtt  és 2 gye-
rek élt, azaz egy bolgár háztartás 5–6 fős lehetett . (S mivel 10 évvel azelőtt  a régi 
rendszerben  Radomir keresztény háztartásai ugyanannyit fi zett ek, így az adóre-
form nem enyhített  a terheken.) A temetuat vergi egy családra jutó értéke mind a 
 kazanlıki kazában, mind a  Sztara Zagora kazában a bolgárság esetében volt na-
gyobb, 101/89 és 180/62 piaszter, ami azt jelenti, hogy a bolgárság vagyona nem 
volt kisebb a muszlimokénál, és az egy háztartásra jutó temetuat vergi adó jelentős 
regionális különbségeket is mutatott .

Ugyanekkor az államapparátus helyi kiadásai az adóbevételek mindössze 
3–5%-át tett ék ki, ráadásul igen aránytalanok voltak: a  kazanlıki kádi egymaga 
ugyanannyit keresett , mint a körzet 25 gyalogos csendőre. A vezető beosztású 
nyolc tisztviselő ugyanannyiba került, mint az összesen 80 csendőr (vö. II. 31. 
táblázat). Az egyszerű járőrök az évi 700–1000 piaszteres jövedelmükkel az alsó 
középrétegekhez tartoztak, míg a vezető tisztviselők valamennyien évi 2000 gros 
felett  kaptak fi zetést (tehát a leggazdagabb városi társadalmi csoportba tartoztak). 

299    Kazanlıkban a rózsaolaj a termelés 12%-át adva 3 millió piaszteres értékével az összadó 7%-át, a 
termelés 60%-át adó földművelés az adó 43%-át tett e ki.

II. 19. ábra. 

 Kazanlık (bal) és  Sztara Zagora (jobb) kaza adóbevételeinek megoszlása

 (ezer piaszter)

 Poyet, C. F.: IIIe lett re du docteur  Poyet i. m. és  Poyet, C. F.: IIé lett re du docteur  Poyet i. m. alapján számolva.
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1850 körül  Észak-Bulgáriában a tartományi kiadások harmadát az 500 fős rend-
fenntartó erők fi zetése (II. 14. ábra), másik harmadát a két pasa javadalmazása vitt e 
el, a közintézmények részesedése nevetségesen alacsony volt, mindössze 13 ezer 
frankot tett  ki. ( Midhat reformjai közé tartozott  az is, hogy a csendőrség létszámát 
megemelte 3500 főre.) A tartományi kiadások a bevételek mindössze 5%-át tett ék 
ki, mert a hadsereget a központnak átutalt jövedelmekből központilag fi nanszí-
rozták (okulva a század eleji szeparatista tendenciákból külön működött  a katonai 
és polgári igazgatás).

II. 48. táblázat. 

 Sztara Zagora kaza éves mezőgazdasági és ipari termelése, 1859
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Gyapjúfonal, 
posztószövet

120 000    1 440 000 12   244,1   20,3  584,2*  4,6

Selyemgubó 16 000       400 000 25     67,8    2,7  162,3*  1,3

Selyem 2000         80 000 40     13,6    0,3   32,5*

Rózsaolaj 12       100 000 8333     16,9    0,0   32,3

Szatt yán 90 000       900 000 10   152,5   15,3  290,3  3,0

Bőr 56 000        560 000 10     94,9    9,5  180,6  2,0

Faggyú,
zsiradék

60 000       600 000 10   100,0   10,0  195,0  2,0

Arrak 
(pálinka) 

840 000    3 360 000 4   569,5  142,4 1083,9 11,0

Bőráru 60 000      840 000 14   142,4   10,2  271,0  3,0

Gabona
összesen

15 000 000 14 000 000 0,93 2372,9 2542,4 4516,1 45,0

Ebből hajdina   1 700 000      640 000 0,38   108,5  288,1   206,5  2,0

Ebből búza 10 500 000 11 500 000 1,10 1949,2 1779,7 3709,7 37,0

Összesen 22 000 000 3728,8 71,0

Állatállomány és egyéb

Bárány, 15 000 225 000       900 000 4,00   152,5   38,1  290,3  3,0

Ökör, 1000 70 000       500 000 7,14     84,7   11,9  161,3  2,0

Mész, 
4000 szekér

20 000 000    3 500 000 0,18   593,2 3389,8 1129,0 11,0

Összesen 31 000 000 5254,2

* Egy városi háztartásra számolt érték.

Poyet, C. F.: IIé lett re du Docteur Poyet  i. m. alapján saját számítás.
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II. 49. táblázat. 

 Kazanlık,  Sztara Zagora és  Szelimnia- Szliven kaza bevételi és adózási adatai

 összevetve északbolgár ( dunai vilajet) kazák adataival

a) Adóbevétel és -kiadás
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 Kazanlık kaza, 1859 3475 25 000 14 424 169 4,3

 Sztara Zagora kaza, 1859 6000 22 000–31 000 20 850–900 152 2,5

 Szelimnia- Szliven kaza, 1859 2500 423

  Drinápolyi vilajet, 1876 88 000–130 000 290–420

  Küsztendil kaza, 1864–1874 3300 14 000–18 000 17–18 280–390

 Berkovica, 8 falu, 1874 342 2400 16 600

 Észak- Bulgária, 1850 23 800 375 1350 5

 Észak- Bulgária, 1867 151 000 1500 millió 11 370 40 000 27

Plovdivi szandzsák, 1874–

1875 ( Kelet-Rumélia)
70 000–90 000 750 millió 12 430–560 3600 5

b) A háztartások bevétele és a földadó

Régió
Egy háztartás

 bevétele (piaszter)
Egy háztartás 

földadója

Földadó 
az adókból 

(%)

Temetuat 
vergi egy 

háztartásra

 Kazanlık kaza, 1859 3050 177 41 104

 Sztara Zagora kaza, 1859 3700/5000 600 61 130

 Szelimnia- Szliven kaza, 1859
2250? (a 3,5%-os vergi 

alapján)
34 79

 Drinápoly vilajet, 1876 1200–2300* 165–300 38–56

  Küsztendil kaza, 1864–1874 1070–1700 + 520** 130–200 46 15***

 Berkovica, 8 falu, 1874 4240 455 80 12***

 Észak- Bulgária, 1850
1000 (föld és állat) + ipar 

kb. 1000
65 16 125 (régi adó)

 Észak- Bulgária, 1867 3700 170+70 (beglik) 46

Plovdivi szandzsák, 1874–1875 

( Kelet-Rumélia)
4600 230–310 53

* 14%-os földadókulccsal számolva, csak mezőgazdasági termelés fi gyelembevételével; ** Csak a szántóföldi művelés 

adói alapján számolva, valamint az új temetuat értéke alapján (beglik ismeretlen); *** Új temetuat.

Saját számítás a következő adatok alapján: Poyet i. m. és Draganova, Szl.: Berkovszkoto szelo v navecserieto na Osz-

vobozsdenieto: sztatiszticseszko izszledvane szpored oszmanszkite danacsni regisztri. Izdatelsztvo na Balgarszkata 

Akademija na Naukite, Szófi a, 1985, illetve Draganova, Szl.: Kjusztendilszki region 1864–1919: Etnodemografszko i szo-

cialno-ikonomicseszko izszledvane. Marin Drinov, Sofi ja, 1996 adatai alapján, valamint: A census of Adrianople. The 

Geographical Magazine. Vol. III. London, 1876. 310. és Papadopoulo, M.: Précis sur l’état actuel i. m. Az iltizám és a csift-

likek okozta (nem állami) elvonás nincs benne a számításban (ezekkel 17–20% körüli a nemzeti össztermék elvonása).
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Az urbánus  Sztara Zagora kazában az egy (városi) háztartásra jutó textilipari 
termelés a kazanlıkihoz hasonló, 800 piaszter volt, de ez itt  sem érte el a teljes ter-
melés 10%-át, pedig a lakosság 40%-a volt városlakó szemben a  kazanlıki 25%-kal. 
A teljes termelés több mint 45%-át kitevő gabonatermés egy vidéki háztartásra 
jutó értéke 2500 piaszter volt, ami csaknem 3 tonna, így hasonló mértékű expor-
tálható felesleg keletkezett , mint a  kazanlıki kazában (körülbelül 30%), ami az 
itt eni magasabb gabonaár miatt  nagyobb jövedelemtöbbletet eredményezett . Az 
egy háztartásra jutó 3700 (illetve az állatállománnyal 5000) piaszter felett i összes 
termelési érték szintén azt támasztja alá, hogy a kaza viszonylag gazdag volt ( Priš-
tinában 1000 piaszter alatt  volt az átlag 1844-ben).300 Mivel azonban itt  a gabona 
és a textil ára is mintegy 10–20%-kal magasabb volt, az életszínvonalban jelentős 
különbség nem lehetett . A vergi értéke alapján a szliveni kaza háztartásonkénti 
bevétele is megbecsülhető (II. 48. táblázat).

A földadók jelentőségének növekedése egyben az egy főre-háztartásra jutó 
terheket is emelte.301 Radomirral szemben (1850) – ahol a muszlimok és keresz-
tények adózási kötelezett sége között i jelentős diff erencia tűnik fel, illetve ahol a 
beglik és a tized együtt es aránya csak 30%-ot ért el – 1874-ben  Plovdivban már a 
terhek nagysága okozott  problémát. A plovdivi szandzsák 45 millió piaszter be-
vétel mellett  ráadásul mindössze 5 millió piaszter tartományra fordított  kiadást 
könyvelhetett  el. Mivel a 85 ezer háztartásban csak 300 ezer lakos élt, egy főre 
40 leva (200 piaszter), egy háztartásra 130 leva (530 piaszter!) adó jutott .302 Ez az 
1850-es évekbeli radomiri érték többszöröse (pedig az is igazságtalannak tekinthe-
tő egyenlőtlen eloszlása miatt ). 

300   Kazanlıkkal szemben itt  az állatállomány szaporulata és a bányászat értéke is ismert.
301   A reformok előtti  Észak-Bulgáriában egy keresztény család 70 frankot adózott  átlagosan, míg egy 

muszlim csak 50 frankot (elsősorban a fejadó miatt ). A földadó háztartásonként ekkor 60 piaszter 
fölött  volt, az összes adó 275–305 piaszter. Az 1860-as évek reformjai után ez 170 és 375 piaszterre 
ugrott  a  dunai vilajetben.

302    Dimitrov, G.: Knjazsesztvo Balgarija. Tom. 1. Szófi a, 2012. (reprint) 50–52.

II. 50. táblázat.

A  drinápolyi vilajet adózó- és exportképessége (piaszter), 1876 körül

Adótípusok
 Drinápolyi vilajet 

(303 ezer háztartás = 1,5 millió fő)
Egy főre Egy háztartásra

Ingatlanadó 13 000 000 9 45

Foglalkozási jövedelemadó 12 000 000 8 40

Hadiadó 13 000 000 18* és 0 90* és 0

Tized 50 000 000–100 000 000 33–66 166–300

Adók 88 000 000–135 000 000
50/80* és 
66/100*

280–400

Export (piaszter) 28 000 000 18 90

* Keresztényekre és muszlimokra külön számítva.

Sax, C.: Türkei. Bericht verfasst im Austrage des Comité für den Orient und Ostasien. K.u.k. Hof- und Staatsdruckerei, 

Wien, 1873. és A Census of Adrianople i. m. 310. alapján saját számítás.
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II. 51. táblázat.

A reformokból kimaradó drinápolyi vilajet termelési és adózási adatai (piaszter), 

1870 körül, összevetve egy  Midhat-féle reformokban részt vevő bolgár kazával

Mutató
 Drinápolyi vilajet  Küsztendil, 

1874
Nyolc 

berkovicai falu1870 1876

Háztartás 303 000 303 000 8000 570

Férfi lakosság 797 000 797 000 33 909

Ebből muszlim 278 846 278 846

Ebből keresztény 468 527 468 527 31 150

Művelt földterület (ha) 2 244 842 2 244 842 87 511 4748

Összes adó (piaszter) 40 560 000
88 000 000–
135 000 000

2 208 000 (1864)         
3 360 000 (1874)

342 000

Ebből keresztény hadiadó 13 765 000 13 765 000 841 000

Földadó (piaszter) 14 164 000 50–100 000 000
1 100 000 (1864)          
1 700 000 (1874)

260 000

Egyéb adó (ingatlan- 
és jövedelemadó)

12 520 000 25 000 000 1 660 000 (1874) 82 000

Egy férfi ra 
( Drinápolyban adózó 
háztartásra is) jutó adó

50 és
100–130

110–170 és
300–400

73 (1864)  
100 (1874)

Egy keresztény férfi ra jutó 
hadiadó

27 27 27

Egy férfi ra jutó földadó 18 60–120
36 (1864)    
50 (1874)

Egy férfi ra jutó ingatlan- és 
jövedelemadó

40 80

Egy férfi ra jutó föld (ha)* 2,8 2,8 2,5

Egy hektárra jutó földadó 6,3 22–44
12 (1864)**
20 (1874)

55

Egy hektárra jutó adó 18 40–60
25 (1864)
38 (1874)

72

Egy házra jutó földadó 46 165–300
130 (1864)
200 (1874)

455

Egy házra jutó föld*** 7,4 7,4 9–10 8,3

Egy házra jutó adó 132 290–420
276 (1864)
390 (1874)

600

Egy házra jutó férfi *** 2,6 2,6 4,1a

Egy házra jutó földművelésből 
származó (állatok nélkül) bevétel

400–460 1650–3000
1070 (1864)
1700 (1874)

4200

Egy férfi ra jutó földművelésből 
származó (állatok nélkül) bevétel

155 620–1000
324 (1864)
500 (1874)

Egy ha-ra jutó (ugart is 
beleértve) földművelésből 
származó (állatok nélkül) bevétel

55 222
126 (1864)
195 (1874)

450

* Mint termelékenységet befolyásoló tényező – nincs különbség a két terület között ; ** 1864-ben és 1874-ben 

ugyanakkora földterülett el számolva;  *** A 60%-kal több munkaerőegység mellett  hasonló fajlagos mutatók; a a sop 

családok zadrugákban éltek.

A dőltt el kiemelt részek az adó alapján számolva (spekulatív). 

A számítás alapjául szolgáló adatok: A Census of Adrianople. i. m. 310. Sax, C.: Türkei i. m. Draganova, Szl.: Ber-

kovszkoto szelo v navecserieto na Oszvobozsdenieto: sztatiszticseszko izszledvane szpored oszmanszkite danacsni 

regisztri. Izdatelsztvo na Balgarszkata Akademija na Naukite, Sofi ja, 1985. Draganova, Szl.: Kjusztendilszki region 

1864–1919: Etnodemografszko i szocialno–ikonomicseszko izszledvane. Marin Drinov, Sofi ja, 1996. Mihov, N.: Na-

szelenieto na Turcija i. m. Vol. 2. és Vol. 4.
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További problémát jelent a fejlődés, a bevételek és a terhek (illetve a kett ő egy-
máshoz viszonyított  arányának) megbecslésénél a statisztika megbízhatatlansága: 
Sax és a londoni földrajzi társaság drinápolyi vilajetre303 vonatkozó központi adó-
bevételeket érintő becslése között  két-háromszoros diff erencia volt (II. 50–II. 51. 
táblázat), ráadásul a földadót illető becslés volt a statisztika leggyengébb láncsze-
me, miközben annak részesedése mindkét becslésben meghatározó volt. Így az an-
gol adatok alapján a drinápolyi vilajetben az egy háztartásra, valamint egy hektár-

303    Edirnei vilajetben 1877-ben 303 ezer ház volt, 1,5 millió lakos, harmada bolgár, harmada török, 
negyede görög.

II. 52. táblázat.

 Macedónia (1840) és a  dunai vilajet (1865) exportjának és termelésének különbségei

 (a reformok előtt  és után)

Áru

 Macedónia, 
1840 

(0,8 millió 
fő)

Egy főre 
jutó

 termelés
Export

Egy 
főre 
jutó 

export

Egységár 
(piaszter)

Összes 
érték 

(piaszter)*

Összexport 
értéke

(piaszter)

Búza 
(kile = 25 kg)

2 800 000 3,50 200 000 0,25 12 és 25**
35–70 millió

(45–90)
3–5 millió

Kukorica 
(kile)

200 000 0,25 200 000 0,25 12 2,5 millió 2,5 millió

Árpa (kile) 70 000 0,09 50 000 0,06 7 0,5 millió 0,4 millió

Gabona
összesen 
(kile)

3 000 000 3,75 400–450 000 0,56  
40–70 millió

(50–90)
 6–11 millió

(8–14) 

Selyem (oka) 300 000 0,38 150 000 0,19 12 3,6 millió 1,8 millió

Nyersselyem 
(oka)

25 000 0,03 0 0,00 150 4 millió 0

Gyapot (kg) 3 500 000 4,38 250 000 0,31 6 2,1 millió 1,5 millió

Bőr, szőrme 
(db, nem 
oka)

  550 000 0,69 1–2,5  1 millió

Kordován 
(db)

  20 000 0,03 200  4 millió

Összesen      
50–80 millió

(100)
16–20 millió

(25)

Áru

 Dunai vi-
lajet, 1865 
(2,5 millió 

fő)

Egy főre 
jutó 

termelés
Export

Egy 
főre 
jutó 

export

Egységár 
(piaszter)

Összes 
érték

(piaszter)

Összexport 
értéke

(piaszter)

Gabona 
összesen 
(kile)

7 100 000 3 4 335 000 2  13
97 000 000***

(40–80)
57 750 000***

(25–50)

* Egy főre jutó érték piaszterben zárójelben; ** konjunkturális és árkonjunktúra előtt i áron;   *** nem konjunkturális 

áron számolva.

 Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 1. 32. adatai alapján saját számítás. A dőltt el 

jelölt adatok a forrásból, a többi számított .
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ra eső adóérték sokkal alacsonyabb volt, mint a bolgár átlagot képviselő küszten-
dili kazában. Így azt is feltételezhetnénk, hogy a különbség a  Midhat uralma alatt  
lévő területek és a reformokból kimaradó drinápolyi régió között  1864–1874 között  
jelentősen nőtt . Ha viszont  Sax adatait nézzük, akkor a drinápolyi vilajet lemara-
dása egyáltalán nem olyan szembeötlő, sőt az egy főre eső adózási teljesítmény 
emelkedését bizonyítja, melyek keresztények esetében elérték a fejenkénti 20 levát 
(100 piasztert, ez  Bulgáriában csak 1896 körül állt be). Az is látszik, hogy a tized 
mindenkori nagysága meghatározó tényező a központi bevételeknél. (Az viszont 
nem derül ki, hogy mekkora volt a lakosság gazdasági teljesítménye és ehhez az 
elvonás hogyan viszonyult.)

A Tanzimat során 25 év alatt  jelentős bővülést lehetett  mérni a termelésben 
és az exportban (II. 52. táblázat), mint ezt a tartományi szintű összesítések is alátá-

II. 53. táblázat. 

 Rumélia agrártermelése Sax adatai alapján

a)  Trákia, Dél- és  Nyugat-Macedónia

Agrártermék

 Trákia termelése, 1873
 Dél-Macedónia
 termelése, 1873

 Nyugat-Macedónia

1,1 millió fő, 
 Burgasz, 

Szozopol, 
Midia, 

Ajtosz nélkül

egy főre 
1,3 millió fő, 

Malešig, 
Plaškavicáig

egy főre

800 ezer fő, 
 Monasztir-

Janina, 
Ohrid, Prilep

egy főre

Búza 
(kile = 25 kg)

 7 000 000  6,4  1 500 000  1,15  1 500 000  1,88

Kukorica (kile)  1 500 000  1,4  2 200 000  1,69   800 000  1,00

Árpa (kile)  3 000 000  2,7  1 500 000  1,15  1 000 000  1,25

Rozs (kile)  1 000 000  0,77   900 000  1,13

Zab (kile)   500 000  0,5   120 000  0,15

Gabona összesen
(kile, egy főre 10 
kile/év kell)

12 000 000 10,9  6 000 000  4,62  4 320 000  5,40

Selyem (oka)   200 000  0,2   200 000  0,15

Gyapot (oka)  3 000 000  2,31   100 000  0,13

Dohány (oka)  1 000 000  0,9  3 000 000  2,31   280 000  0,35

Juh (db)  2 000 000  1,8  1 000 000  0,77  1 000 000  1,25

Kecske (db)  1 500 000  1,4   800 000  0,62  1 500 000  1,88

Szarvasmarha 
(db)

  200 000  0,2

Sertés (db)    50 000  0,0    50 000  0,06

Szőlő (db) 50 000 000 45,5 38 000 000 29,23 70 000 000 87,50

Rizs (oka)   500 000  0,5  1 000 000  0,77   180 000  0,23

Bab (oka)   100 000  0,1  1 000 000  1,25

Ló (db)   400 000  0,4
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masztják.304 A korszak elején  Macedónia egy főre jutó összexportja 25 piaszter volt, 
a termelés negyede. Ez 1875-re 35 frank fölé emelkedett . A termelt gabona 15%-a 
került exportra 1840-ben (korábban ez 30% felett  volt, 20 év múlva a  dunai vila-
jetben a gabona 50–60%-a került exportra, utalva a gabonakonjunktúra gazdasági 
jelentőségére), a selyem fele, a gyapotnak viszont kevesebb mint 10%-a, ami a he-
lyi (birodalmi) ipar felvevőképességére utalt ekkor. Az egy főre jutó selyemexport 
stagnált, az egy főre jutó gyapotexport viszont nőtt  1870-ig.  Macedónia fajlagos 

304   Ez még akkor is szembeszökő, ha a külföldi utazók adatai legalább olyan pontatlanok, mint az 
oszmánoké, és a piaszter–frank átváltási arány is elmozdult 4,5-ről 5-re.

b)   Rila–Vitosa,  Dunai- Bulgária,  dunai vilajet,  edirnei vilajet

Agrártermék

 Rila–Vitosa 
1873

 Dunai- Bulgária 
1873

 Dunai vilajet 
1864

Edirnei vilajet 
( Trákia, 1877)

500 ezer 
fő

egy 
főre

2,5 millió, 
Nišsel, 
Duna- 

deltával, 
Szófi a 
nélkül

egy 
főre

2,3 millió egy főre
1,5 millió 

fő
egy 
főre

Búza 
(kile = 25 kg)

 7 000 000 14 23 000 000  9,20 5 500 000 2,39  7 000 000  4,67

Kukorica (kile)  1 000 000  2  6 500 000  2,60  760 000 0,33   750 000  0,50

Árpa (kile) 10 000 000  4,00  840 000 0,37  3 000 000  2,00

Rozs (kile)  7 500 000 15  1 000 000  0,40  2 000 000  1,33

Zab (kile)   500 000  1  2 000 000  0,80
kevés  gabona

az exporthoz, 5 millió  
kiléhez képest!

Gabona 
összesen 
(kile, egy főre 
10 kile/év kell)

16 000 000 32 42 500 000 17,00 7 200 000 3,13 15 000 000 10,00

Selyem (oka)  1 500 000  0,60    200 000  0,13

Gyapot (oka)    500 000  0,33

Dohány (oka)   700 000  1,4  1 000 000  0,40   1 000 000  0,67

Juh (db)  1 500 000  3,0  3 500 000  1,40 6 300 000 2,74   2 500 000  1,67

Kecske (db)   500 000  1,0   500 000  0,20    700 000  0,47

Szarvasmarha 
(db)

  100 000  0,2   500 000  0,20 1 000 000 0,43    250 000  0,17

Sertés (db)    12 000  0,024   100 000  0,04  300 000 0,13     50 000  0,03

Szőlő (db)  1 000 000 2 12 000 000  4,80 50 000 000 33,33

Rizs (oka)

Bab (oka)  1 000 000  0,40

Ló (db)  300 000 0,13

Sax, C.: Türkei i. m. adatai alapján saját számítás. Dőltt el összehasonlító adatok más évekből.
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exportja 1840-ben annyi volt, mint a  dunai vilajetben 25 évvel később csak a gabo-
nából befolyt fajlagos exportérték.

A ruméliai tartományok helyzetének összevetése is lehetséges Sax 1873-as 
adatai alapján (II. 53. táblázat):305 az egy főre jutó gabonatermelés kiemelkedő volt 
a  Rila–Vitosa (Szófi a) térségben és a  dunai vilajetben. Itt  az egy főre szükséges 
évi 10 kile gabonát (250 kg) a termés kétszeresen felülmúlta. Az össztermelés az 
adatok szerint meghatszorozódott , de az állatállomány a felére esett , ami jelzi a 
kereskedelmi kapcsolatok átrendeződését (az állatállomány exportja korábban 
 Konstantinápoly felé ment, a gabona nyugatra) és az ipar hanyatlását (a hazai 
alapanyagbázis beszűkülését). Szintén önellátó volt gabonából  Trákia (1873–1877), 
de itt  nem volt növekedés, viszont a térség általános helyzetének javulására utal, 
hogy a kecskeállomány csökkenésével párhuzamosan nőtt  a juhállomány. A ké-
sőbbi helyzethez képest szintén fontos, hogy a szőlő igen jelentős mezőgazdasági 
növény volt ekkor szinte minden déli tartományban, de  Nyugat-Macedóniában is 
( Dél-Macedóniában a dohány és a gyapot térigénye miatt  ennél kisebb volt az egy 
főre eső tőkék száma). A viszonylag kis sertésállomány oka az volt, hogy nagyobb 
adó sújtott a. Jelentős volt az egy főre jutó selyemtermelés a  dunai vilajetben:  Lo-
vecsnek 1878 előtt  még 15 ezer lakosa volt, a felszabadulás után csak 5 ezer, mert 
távoztak a selyemszövéssel foglalkozó muszlimok.306 A gabonatermelés- és export 
is jelentősen nőtt  a II. 54. táblázat alapján (lásd még következő fejezet).  Szaloniki 
(1839),  Vidin (1847) és a  dunai vilajet (1876) egy háztartásra eső termelése ugrás-
szerűen megnőtt : 250-ről 3800 grosra. Ugyanígy az egy háztartásra jutó export 
értéke is 17 piaszterről először 40 piaszterre (1839–1848), majd 100–225–400 piasz-
terre nőtt  (1854–1876). 

A II. 55. táblázat is igencsak árulkodó  Rumélia exportjának növekedését, 
annak egy főre jutó értékeit és regionális különbségeit illetően. A selyem zöme 
(44%)  Trákiából származott  (az egy főre jutó érték megelőzte  Bulgáriáét), a gya-
poté  Macedóniából (66%). Az egy főre jutó gyapott ermelést tekintve azonban 
vitathatatlan  Thesszália fölénye. Az exportszerkezet azonban tartományi szinten 
eléggé egyoldalú volt. Míg  Dél-Rumélia exportcikkének 50%-át a gyapot tett e 
ki, megelőzve a dohányt (15%) és a selymet, gabonát (15 és 12%),   Bulgária leg-
fontosabb exportcikke a gabona volt az export kétharmadát kitéve. Az egy főre 
jutó adatok alapján viszont  Románia fajlagos gabonaexportja volt nagyobb (más 
kérdés, hogy a zömmel nagybirtokos gazdálkodás miatt  a termelő ebből tényle-
gesen alig részesült, szemben  Bulgáriával, ahol az átlag fejenként 10 frank volt). 
A félsziget 90 milliós gabonaexportjának (ez kétmillió ember ellátását biztosítot-
ta) kétharmada Romániából származott . A gyapjú másodrendű exportcikké vált 
mindenütt  (18 millió frank export).  Macedónia, de különösen  Thesszália az egy 
főre jutó exportérték nagysága alapján (a 35 és 65 frank jócskán meghaladta az 
1875-ben 20 frankos egy főre jutó állami bevételeket, ami a  Balkánon ekkor szo-
katlan) nem véletlenül vált a terjeszkedő kisállamok célpontjává (II. 55. táblázat). 

305    Sax, C.: Türkei. Bericht verfasst im Austrage des Comité für den Orient und Ostasien. K.u.k. Hof- 
und Staatsdruckerei, Wien, 1873. 375. 

306    Michoff, N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 2. 614.
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II. 54. táblázat.

 Rumélia gabonatermelése és -exportja egy főre lebontva (piaszter), 

1839–1877

Terület Lakosság
Termelés 

(vagy export)

Termelés 
egy főre és 

5 fős családra

Termés értéke 
egy főre és 

5 fős 
háztartásra

 Dunai vilajet termelése 
1876

2 300 000 fő 32 000 000 kile
360 kg 

és 2 tonna
300 p 

és 1500 p

 Rusze és hinterlandja 
exportja, 1876*

55 ezer család = 
300 ezer fő

500 ezer centner = 
25000 t, 

21 millió piaszter

100 kg 
(és 450 kg)

100 és 400 p

 Dunai vilajet exportja, 
1850 körül

3 millió kile = 
78 000 t

35 és 200 kg 30 és 180 p

Duna menti városok 
exportja, 1854

110 ezer család

250 ezer kile 
(1 kile = 50 p 

búzánál, összesen 
10 millió p

15 kg és 7 kg 20 és 100 p

 Vidin, 1847 k. 
össztermelés

7000 család
1,1 millió kile = 

28 ezer t
0,8 t és 4 t 700 és 3800 p

  Bulgária és  K-Rumélia 
exportja, 1840

2 500 000 fő
800 000 kile = 

21 ezer t
8 és 45 kg 4 és 20 p

  Bulgária és  K-Rumélia 
exportja, 1847

2 500 000 fő
4,3 millió kile = 
110 ezer tonna

44 és 220 kg 35 és 200 p

 Drinápolyi vilajet 
exportja 1870 k.

1 300 000 28 millió piaszter 25 és 125 p

 Dunai vilajet
termelése, 1875

5,6 millió kile = 
145 ezer tonna, 
20 millió frank

60 és 300 kg
9 és 45 frank = 

45 és 225 p

 Dunai vilajet
termelése, 1865

7 100 000 kile = 
185 ezer t

85 és 420 kg 85 és 420 p

 Dunai vilajet exportja, 
1865

4 335 000 kile = 
110 ezer t

50 és 250 kg 50 és 250 p

 Burgasz exportja, 1848
700 ezer fő

 (a teljes plovdivi 
szandzsák)

1,3 millió kile = 
32 500 t

50 kg 25–40 p/fő

 Szaloniki termelése, 1839
75 millió piaszter 
(12–20 piaszter/

kile)

250 piaszter/
háztartás

 Szaloniki exportja, 
1839

5 millió piaszter 
(7–8%)

17 piaszter/
háztartás

 Macedónia termelése, 
1840

800 ezer fő
3 millió kile = 

78 ezer t
100 kg és 

500 kg
40 és 200 p

 Macedónia exportja, 
1840

800 ezer fő 450 ezer kile 15 és 75 kg 8 és 40 p

Gabona 1845 előtt  400p/t utána 840 p/t árfolyamon számolva. Forrás: Bulgarie et Roumelie. Annales du commerce 

extérieur. Paris, 1850. 9–10. és Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 1–2. alapján saját 

számítás.
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II. 55. táblázat.

 Rumélia egy főre jutó és összexportja területenként és termékcsoport szerinti bontásban

 Rumélia exportt ermelése, 1870-es évek
Export egy főre, 

összlakosságSzárított  gubó Oka
Egységár 
(piaszter)

Ár (frank, 4–5 
piaszter)

 Trákia (1,3 millió fő) 400 000 80 8 000 000 0,3 oka és 6 frank

 Macedónia (1,3 mil-
lió fő)

250 000 75 5 000 000 0,2 oka és 4 frank

 Thesszália (0,25 mil-
lió fő)

100 000 75 2 000 000 0,4 oka és 8 frank

Gyapot Bála Egységár (frank) Ár (frank)

 Trákia 10 000 400* 4 000 000 3 frank

 Macedónia 110 000 400 40 000 000 30 frank

 Thesszália 40 000 400 16 000 000 64 (átlagban 20)

Gyapjú** Oka
Egységár (frank = 

itt  4 piaszter)
Ár (frank)

 Trákia 900 000 3 2 600 000 0,7 oka és 2 frank

 Macedónia 700 000 2,8 2 000 000 0,5 oka és 1,5 frank

 Thesszália 800 000 3 2 300 000 2,6 oka és 7,7 frank

Egyéb Mértékegység Egységár Ár (frank)

Gabona 3 400 000 kile
2,2 millió a búza 22 

piaszteres áron
14 000 000 1,17 kile és 5 frank

Dohány 6 000 000 oka 12 piaszter 18 000 000 2 oka és 6,2 frank

Rózsaolaj 800 frank 1 153 000 0,4 frank

Olívaolaj 2 000 000 oka 5 piaszter 2 250 000 0,7 oka és 0,8 frank

Összesen 110 000 000 40 frank/fő

 Albánia exportja
Egységár (frank = 

itt  4 piaszter)
Ár (frank)

Szárított  gubó 30 000 kg 20 600 000 1 frank

Gyapjú és szövet 700 000 kg** 2,5 1 700 000 2,2 frank

Bőr 100 000 db 2 200 000 0,3 frank

Összesen 2 600 000 2,5 frank

  Bulgária exportja Egységár Ár (frank) 2,5 millió fő

Szárított  gubó 150 000 60 piaszter 2 250 000 0,07 és 1,2 frank

Gyapjú és szövet 700 000 oka** 10 piaszter 1 837 000 0,3 oka és 0,9 frank

Nyersbőr 290 000 db 3–10  frank 1 040 000 0,13 db és 0,5 frank

Gabona 5 600 000 konst. kile 10 és 22 piaszter 20 100 000 2,5 kile és 10 frank

Lenmag 16 000 000 oka 1,5 piaszter 6 000 000 3 frank

Összesen 31 000 000 15 frank

 Szerbia és  Románia
 (1 + 1,5 + 1 millió fő)

Egységár Ár (frank)

Gyapjú 3 500 000 oka 10 piaszter (2,4 fr) 8 750 000  1 oka és 2,5 frank

Selyemgubó 150 000 oka 60 piaszter 2 550 000 0,05 oka és 0,7 frank

Bőr 150 000 db 8 piaszter 300 000 0,1 frank

Fa 6 000 000 1,71 frank

Gabona
16 000 000 kile 

(konst.)
10 és 22 piaszter 57 500 000 4,5 kile és 16 frank

Lenmag 46 750 000 oka 1,5 piaszter 18 000 000 13 oka és 5,1 frank

Összesen 93 000 000 26 frank

* 1 kg körülbelül 4 frank; ** A gyapjú mennyisége felezendő ipari felhasználás előtt , mosatlan gyapjú: 11 piaszter így 

fél oka. Itt  1 frank = 4,2 piaszter.

Dufour, B. J.: Étude du mouvement commercial de la Turquie en 1863. Annales du commerce extérieur. Paris, 1865. 

3–71. alapján saját szerkesztés.
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A balkáni és anatóliai falvak helyzetének összehasonlítása szintén érdekes 
tanulságokat tartogat. A példánkban szereplő település,  Salihli – melyet a kör-
nyékbeli muszlim falvak helyzetével éppúgy összevetünk, mint a kortárs bal-
káni településekkel ( Pleven környéke, 1840-es évek) és az érett  Tanzimat (1860 
körül) korának balkáni falvaival – társadalmi átalakulásoktól sem volt mentes. 
A két generáció alatt  kisvárossá alakuló helység létszámának felduzzadása el-
térő hagyományokkal (nomádok letelepítése egy földművelő közösségbe) bíró 
elemek foglalkozási átrétegződését és a forrásfelosztás (eltérő megélhetési stra-
tégia) révén békés egymás mellett  élését, akkulturációját eredményezte (a nomá-
dok letelepülése konfl iktusforrás is lehetett  volna). 1842-ben  Salihli faluban 52 
háztartást írtak össze, 1845-ben a nomád törzsek letelepedésével a háztartások 
száma 278-ra nőtt  1250 lakossal, között ük 148 volt görög 33 háztartásban. A tele-
pülés fejlődését bizonyítja, hogy 1890-re kazaközpont (járásszékhely) lett , ekkor 
510 háztartásban 3100 fő élt, közülük 665 görög. Az 1908-as salname szerint pedig 
közel 4500 fő (3000 muszlim, 1139 görög, 215 zsidó és 85 örmény) élt a kisvárossá 
váló településen. A városiasodást alátámasztja, hogy a betelepülőknek számító 
görög lakosság nemcsak száma, hanem aránya is emelkedett  az 1845-ös 12%-ról 
1900-ra 25% fölé.

A 19. század közepén a falu 6050 dönüm művelhető (ebből 4700 dönüm mű-
velt) földdel rendelkezett  (itt  1 dönüm = 1150 m2). Ennek csak 44%-át birtokolták a 
törökök, s a görögök földbirtokvagyona szintén kicsi volt (a 33 háztartásból csak 
négynek volt földbirtoka, átlag 6 ha), ami arra utal, hogy bevándorlók voltak, 
illetve nem földből éltek, így a fennmaradó föld használata a letelepített  nomád 
törzsek (aşiret) életformaváltására enged utalni. Az 52 török háztartásból 39-nek 
volt földje (75%), ami jóval nagyobb arány, mint a görögök esetében (12%), vagy 
akár a közösségi átlag (50%), s az átlag birtoknagyság (7 ha) is nagyobb volt a 
többi közösségénél (ha csak a földdel rendelkező családokhoz viszonyítunk, úgy 
e különbség nem kirívó). Az İfraz-ı Ceridi törzs 60 családja közül 51 birtokolt 
földet, igaz, az átlag csak 2,5 hektár volt a föld nélkülieket is beleszámítva. Az 
Elçi törzsben viszont csak a családok 30%-a birtokolt földet, de átlag 6 hektárt. 
Mindez arra utal, hogy a nomád életforma feladása még nem lehetett  teljes, vagy 
ha megtörtént, a birtoknagyság elégtelen volt a megélhetésre, tehát alternatív jö-
vedelemszerzési módokra volt szükség. Ugyanez volt érvényes a teljes közösség 
szintjén is, hiszen az átlag 22 dönüm nem tett e lehetővé az önfenntartást – igaz, 
mivel a háztartások fele egyáltalán nem rendelkezett  földdel, a 135, földből élő 
háztartásra már átlag 4,5 ha föld jutott , ami közelíti a balkáni átlagot. Leggyako-
ribb (21%) az 1–2,5 hektáros birtoktest volt, ami viszont alacsony érték (II. 56–II. 
57. táblázat):  Szerbiában a 0,1–2 ha között i gazdaságok aránya 16% volt 1897-ben, 
itt  30%. Az ugar alacsony, 20% alatt i aránya ( Bulgáriában a 19. század közepén 
40% körül volt) szintén arra utal, hogy földszűkében volt a lakosság.307 Egy iga-
vonó állatra (lovak és öszvérek nélkül) 4 ha művelendő föld jutott , ami nem jobb 
érték a balkáninál, miközben a környező  Marmarában ez 3,2 ha,  Saruhánban 3 
ha,  Uncubozban 2 ha volt.

307    Bilgi, N.: A Developing Village i. m.
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A teljes mezőgazdasági termelés a tized értéke alapján 69 ezer piaszter lehetett  
a faluban 1844-ben: ez háztartásonként 250 piaszter ( Pleven környékén 1840 körül 
a 2–5 ha-os birtokok termelése hasonlóan 200–450 piaszter volt), de ennek zömét el 
is fogyasztott ák. A tized levonásával kapott  érték a falusiak teljes bevételének csak 
30%-át tett e ki, ami alternatív jövedelemforrások meglétére enged következtetni.308  
Könnyen kiszámítható, hogy a termelt gabona nem is volt elég a lakosság számá-
ra. A búzatermés 50 tonna volt évente, a kukoricáé 90 tonna. 1250 fős népességet 
és évi 225 kg gabonafogyasztást feltételezve a kapott  111 kg-os fejenkénti átlag a 
szükséglet 50%-át fedezte csak. Salihlinak 280 ezer kg kenyérgabonára lett  volna 
szüksége (ez a harmadik gabonanövénnyel, a 90 tonna árpával sem volt meg). Ha 
viszont a földnélkülieket kivesszük e halmazból, akkor azt kapjuk, hogy a termelt 
gabona éppen elegendő. Ebből következően ők az élelmet vagy máshonnan sze-
rezték be, vagy ekkor nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk az állati eredetű 
fehérjéknek (az árpa is erre utal):  Pleven környékén a 385 háztartásra még ennél is 
kevesebb gabona jutott  (200 ezer kg), de ott  az állatt artás kompenzálta a hiányt. A 
vetett  hektáronkénti termésátlag mindössze 650 kg körül alakult, ami a plevenihez 
hasonló érték.309

A fentiek alapján nem is meglepő, hogy a családfők közül 78 munkás, csak 
47 volt kifejezett en gazdálkodó és 32 állatt artó. Noha a falu lakosságának jelentős 
része (190/278 háztartás) nomád eredetű volt, mégsem az hagyományos nomád 
és agrárszakmák domináltak. A nomádok búza- és kukoricatizedből való része-
sedése nem haladta meg lényegesen az 50%-ot, azaz nem voltak felülreprezen-
táltak mezőgazdasági adófi zetőként. Mivel az állatt artók száma is csak töredéke 
a nomád családfőkének (32/190, noha az állatt artók zöme, 70%-uk összességében 
törzsi származású volt), így sokan föld nélküli agrárbérmunkásként keresték ke-
nyerüket, illetve meglepően sok volt között ük a kereskedő (7/10), sőt a falu összes 
kovácsát (3) is ők adták. (Jellemzők voltak az etnikumhoz-közösséghez kötött  fog-
lalkozások.)310 A földműves gazdák kétharmada így is a törzsiek közül került ki, 

308   Az egy háztartásra jutó tized a törökök esetében nagyobb volt, de nagyobb volt az átlagos birtok-
méret is. A birtokméret különbségeit korrigálva a tized jellegű adók nem mutatt ak különbséget a 
három etnikai csoport esetében. A három fő gabonanövény a földművelésből származó jövedelem 
70%-át adta.

309   Hasonló az 1870-es évek szegény, erdős bolgár vidékek ( Küsztendil) átlagához, de elmarad a bol-
gár átlagtól (800 kg,  Berkovica).

310   A négy kávés, három fazekas mindegyike török, a három favágó törzsi, a három szatócs, négy 
molnár, négy pék és hat ács-kőműves mindegyike görög volt.

II. 56. táblázat.

Birtokmegoszlás  Salihli faluban (gazdaság és %), 1844

Mutató
Nincs 
birtok

0–5 6–10 11–25 26–50 51–75 76–100 101–150 15 ha 
felett dönüm

Háztartás 143 11 13 58 20 13 3 9 8

% 51 4 5 21 7 5 1 3 3

Bilgi, N.: A Developing Village i. m.
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II. 57. táblázat.

A földművelés sajátosságai etnikai csoportonként

Mutató Törökök Görögök
Törzsiek 
összesen

Összesen

Háztartás   52  33  193  278

Etnikai arány   19  12   69  100

Vetett  föld (dönüm) 2115 230 2350 4700

Ugar (dönüm)  427   6  630 1063

Ugar (%)   17   3   20   18

Bérletbe adott  125    52  177

Legelő    0    30   30

Szőlő    3    40   43

Összesen 2721 236 3109 6066

Egy háztartásra összesen (dönüm)   52   7   16   22

Összes gabonatized (kile)  380  42  504  926

Egy háztartásra jutó gabonatized 
(kile)

7,31 1,27 2,61 3,33

Föld:tized arány (háztartásra) 7,16 5,62 6,17 6,55

Szőlőtized (kg)   600 600

Dohánytized (oka) 75   20   5 100

Gyapott ized (oka) 59    8 140 207

Bilgi, N.: A Developing Village i. m. alapján saját számítás.

II. 58. táblázat.

Az egyes etnikumok eltérő foglalkozási szerkezete  Salihli faluban (fő és %),

 1844

Csoport
Törökök 
(fő és %)

Görögök Törzsiek

fő % fő %

Munkás 11  1  2,5 67 28,5

Gazda 17  0  0,0 30 12,7

Pásztor   9 22,5 23  9,7

Agrárbérmunkás és részes bérlő 51 10 25,0 88 37,4

Munkaképtelenek és törzsi 
vének

 2  0  0,0 11  4,6

Iparos 13 17 42,5  6  2,5

Kereskedő   3  7,5  7  2,9

Rendőr, pap, tanár, katona, 
állatorvos

 3  0  0,0  3  1,3

Bilgi, N.: A Developing Village i. m. alapján saját szerkesztés.
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ami egyezik lakosságon belüli arányukkal (66%). A legtöbb iparos görög volt, a 
görög keresők 42%-át adva (II. 58. táblázat). A legtöbb agrárbérmunkás és részes 
bérlő törzsi volt, de a törökök között  a keresők nagyobb hányadát adta e kategória 
(50%). A pásztorok egy része görög volt, arányuk a saját közösségen belül jelentő-
sebb volt, mint a törzsiek esetében. A munkások 85%-a törzsi származású volt, ami 
meghaladja a falun belüli etnikai arányukat. Az iparosoknak azonban csak 16%-át, 
míg a görögök a felét adták.

Ezek után nem meglepő, hogy  Salihli bevételeinek (összesen 240 ezer piasz-
ter) relatív többsége már ekkor szolgáltatásokból származott  (39%). Összevetve az 
1840 körüli pleveni helyzett el, ahol az állatt artás dominált, az 1859-es  Sztara Zago-
ra- i és  kazanlıki helyzett el, ahol a gabona térhódítása még nem zárta ki az alterna-
tív mezőgazdasági termékek relatíve nagy súlyát,311 illetve az 1870-es évek gabona 
dominálta helyzetével  Berkovicában, világossá válik, hogy a gabonakonjunktúra 
(illetve az anatóliai vidéken annak hiánya) milyen szerkezeti változásokat eredmé-
nyezett  (illetve milyen helyzetet konzervált). Az állatállományból származó bevé-
tel 23% volt (ez az 1870 körüli balkáni átlag, de  Pleven környékén 1840 körül ez 
például 50% felett  volt), a földművelésé 30% (alacsony), míg a városban dolgozók 
bére 5%-ot jelentett  (összesen 231 ezer piaszter). Miközben a földművelés és állat-
tenyésztés összesen a bevételek 55%-át adta  Salihliban,  Marmarában ez 77% volt 
(s ebből csak 8% származott  állatokból, ami arra utal, hogy az átalakuló  Salihliban 
a törzsi nomádok még nem felejtett ék el eredeti foglalkozásukat).

Egy háztartásra tehát átlagosan 850 piaszter éves jövedelem jutott  (278 ház-
tartással számolva), miközben  Marmarában ez 1935,  Saruhánban 1780 piaszter, 
bolgár földön gyakran még több: 1840 körül  Plevenben (nem konjunkturális 
gabona árral számolva) 1000 piaszter felett  volt a 2–5 ha között i gazdaságok ese-
tében,  Küsztendilben 1870 után viszont 2000,  Berkovicában 3000 felett ). Tehát a 
mezőgazdasági jövedelmek kis részesedése ellenére az összes és egy családra jutó 
jövedelem alacsony maradt.

A faluban begyűjtött  adó 52 ezer piasztert tett  ki: 23 ezer piaszter volt a vergi 
értéke (44%) ( Kazanlıkban, Zagorában 13–25% volt a temetuat részesedése 1859-
ben), ami a szolgáltatásokból befolyt jövedelem adója (az ipar, tercier szektor be-
vételből való részesedése is hasonló – 39% –, azaz nem sújtott ák nagyobb adók, 
mint az agráriumot). A tized 6700 piaszter (13%), jócskán a jövedelemből való ré-
szesedése alatt  maradva, 18 ezer piasztert fi zett ek (miri adó) a törzsi letelepültek 
(33%). A lakosság átlagos jövedelmének 18%-át fi zett e be adóként, amely 3–4%-kal 
magasabb érték, mint a kaza akkori központjának, Saruhánnak az adója. Az adó 
eloszlása egyenlőtlen volt, mint azt a II. 59. táblázat is bizonyítja: a leggazdagabbak 
adója 25–50% között  ingadozott .

Az előbbi példával szemben a – Salihlinál nem szegényebb –  silifk ei körzetben 
( Konya) a jövedelem 75%-a földművelésből származott  1844–1845 táján. A nomá-
dok adóztatható jövedelme itt  szignifi kánsan kisebb volt, mint bármelyik közös-
ségé. A nomádok társadalma eloszlásgörbéjének volt a legnagyobb a ferdesége 
és a csúcsossága is. A hegyi falvak ugyan szegényebbek voltak a síkságiaknál, de 

311    Sztara Zagora és  Kazanlık térségében a gabona részesedése 50% felett i volt a bevételből, de a do-
hány és a rózsaolaj is nagy jelentőséggel bírt.
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a régiós átlagtól nem különböztek jelentősen.312 A silifk ei muszlimok jövedelem-
eloszlása a síksági falvakéval egyezett , a helyi nem muszlim lakosság viszont a 
legszegényebbek között  volt, még a nomádokhoz képest is (II. 60. táblázat, II. 20. 
ábra). A kaza összességében a ruméliai példaként az I. kötetben felhozott , állatt artó 
plevenieknél kedvezőtlenebb társadalmi eloszlást mutatott . 1840 körül  Plevenben 
2000 kurus felett  volt a háztartások 20%-ának jövedelme, itt  csak 2%-é. 

A helyi elit vagyoni állapotában is voltak különbségek: a mukhtárok (a refor-
mok utáni falubírók) éves jövedelme 670–1400 kurus között  ingadozott , ráadásul 
ez (a vagyonosnak tekinthető müdirt leszámítva) nem volt nagyobb az egyes tele-
püléstípusokon mért átlagnál (II. 61. táblázat). Az általuk fi zetett  vergi adó jöve-
delemhez mért kulcsa szintén jelentős diff erenciákat mutatott  (10–20%),313 miként 
tett e Salihliben az összadóé. A vergi adó értéke sem volt kiemelkedő a ruméliai 
területekhez képest (ha azt vesszük, hogy a vergi nem volt magasabb az össz adó 
33%-ánál,  Plevenben pedig 169–239 gros volt egy 3–5 ha-os háztartásra), noha a 
Salihliben mérthez képest nem volt kis összeg ( Salihli egy háztartásra jutó átlagos 
adója minden adófajtát egybevéve nem volt lényegesen magasabb a silifk ei ve-
zetők vergi adójánál). A kis ajánok ideje tehát lejárt (bár összvagyonuk még éppen 
lehetett  kiemelkedő att ól, hogy éves jövedelmük alacsony volt).

A 40 ezer piaszteres tized alapján az egy keresőre jutó érték 100 piaszter alatt  
maradt, ami a bolgár konjunkturális értéknél kisebb, Salihliben viszont csak 50 

312    Yalçın, A.: Temett uat defterlerine göre 19. Yüzyıl Ortalarında Silifk e kazasının sosyal ve ekonomik 
yapısı. OTAM, 15. 2004. 13–87. htt p://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1272/14643.pdf.

313   Mint írtuk, a vergi hol vagyon-, hol pedig jövedelemadóként működött , ezért nehéz összehasonlí-
tási alapot találni. Az adókulcs hasonlított  a keresztény Ruméliában mért értékhez is.

II. 59. táblázat. 

A leggazdagabb, legszegényebb, illetve átlagos jövedelmű lakosok (háztartások) 

jövedelme és adókulcsa

Maximum (1–3. hely) Adó (piaszter) Bevétel Adókulcs (%)

Görög, maximum 1615 3615 44

Török, maximum 1317 5278 25

Török, maximum 1063 1982 53

Minimum (1–3. hely) Adó (piaszter) Bevétel Adókulcs (%)

Törzsi, minimum   20  320  6

Törzsi, minimum   23  473  5

Törzsi, minimum   25  311  8

Átlag (középső három eset)* Adó Bevétel Adókulcs (%)

Törzsi  190 1840 10

Törzsi  187 1610 12

Török  185  785 24

* 1870 után  Berkovicában 600,  Küsztendilben 400–550 piaszter egy háztartásra az átlag, 1911-ben Küçük Sejmenben 

400–500 piaszter, a  dunai vilajetben 300–400 piaszter volt az összadó 1864–1868 között ,  Plevenben 170–240 piaszter 

volt a vergi 1840 körül 2–5 ha-os birtokok esetében.

Bilgi, N.: A Developing Village i. m. 163. alapján saját számítás.
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piaszter/földdel rendelkező háztartás volt a tized értéke, miként  Plevenben is (igaz 
az utóbbi két helyen nem a mezőgazdaság volt a fő jövedelmi forrás) (vö. I. kötet, 
II. 66. táblázat).

A lakosság átlagjövedelme hasonlóan alakult, mint  Salihliban, azaz a kor-
társ pleveni (több mint 1200 piaszter) alatt  maradt (azt leginkább a síksági falvak 
közelített ék), s a konjunkturális (1859–1860-as) bolgár értékek alatt  volt. Jóval 
magasabbnak bizonyult viszont a kortárs prištinai és vučitrni értéknél (700 és 
500 piaszter). Ami a jövedelmi viszonyok diff erenciáltságát illeti, mind korrigált, 
mind folyó áron viszonylag kedvező képet kapunk. Az anatóliai vidék alig volt 
szegényebb a kortárs bolgár városoknál a leggazdagabb kategória kivételével (II. 
62. táblázat), a középosztályuk hasonlóan erős volt. A Tanzimat tehát gazdasági 

II. 20. ábra. 

 Silifk e körzet különböző életmódot folytató és eltérő természetföldrajzi közegben élő 

lakosságának jövedelmi diff erenciáltsága* 

* Kurus, zárójelben az adózók száma.

 Yalçın, A.: Temett uat defterlerine i. m. 

II. 60. táblázat. 

 Silifk e körzet különböző életmódot folytató és eltérő természetföldrajzi

 közegben élő lakosságának átlagos jövedelme

Településtípus
Silifk e, 

központ – 
muszlim (84)

Silifk e –
nem muszlim 

(15)

Síksági 
falvak 
(191)

Hegyi 
falvak 
(132)

Nomádok 
(149)

Összesen 
(567)

Átlagjövedelem 
1845-ben 

808 434 1110 1009 610 900

* Kurus, zárójelben az adózók száma. 

 Yalçın, A.: Temett uat defterlerine i. m.
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szempontból a 2000 piaszter feletti bevételű városi rétegek megerősödését eredményez-
te. Viszont értékük alapján az anatóliai gazdaságok (1870) jócskán elmaradtak a 
századforduló utáni szerb parasztságétól (II. 63. táblázat).

Akár magas volt a keresztények adója, akár nem, az oszmán hivatalnokok 
úgy látt ák, hogy nagyobb is a jövedelmük. „A muszlimokat szinte teljesen leköti a 
kormányzat szolgálata. Más népek viszont olyan foglalkozásokra adják fejüket, amelyek 

II. 61. táblázat. 

 Silifk e körzet ( Konya) helyi elöljáróinak jövedelmi helyzete, 1844–1845

Rang  Silifk e kaza ( Konya), 1844/1845
Vergi adó Jövedelem 

(kurus) kurus kulcs, %

Müdir Ahmet aga 295  5 6090

Mukhtár Osmanoğlu Mehmet 168 17  932

Mukhtár Haciabdullah oğlu Ali 221 20 1095

Mukhtár Ahmet oğlu Mehmet 233 21 1090

Mukhtár Ahmet oğlu Halil 188 13 1430

Mukhtár Gazi oğlu Ahmet 103 10 1070

Mukhtár Kerim oğlu Abdulkerim 194 20  990

Mukhtár Hanedan Mustafa bej 103 15  670

 Yalçın, A.: Temett uat defterlerine i. m.

II. 62. táblázat.

Bolgár város (1870) és anatóliai falvak társadalmi rétegződésének különbségei 

nem korrigált árfolyamon

Terület/Éves jövedelem (piaszter) 2000 felett 1500–2000 1000–1500 0–1000

 Pomorje (200 háztartás, 1870, %) 13 10 28 48,5

 Silifk e kaza (567 háztartás, 1845, %)  2,1  9 33 55,0

Todorov és Yalçın adatai alapján saját szerkesztés.

II. 63. táblázat. 

Szerb (1910) és trebizondi gazdaságok értéke (piaszter),* 1870

Terület Föld Lakóház és épületek Eszközök Állatok

 Trebizond, 1873 előtt  3000 3000–4000 2400 1000

Százalékban    30 30–40   25   10

 Szerbia, 1910 10 000 6000 2300 2000/3000

Százalék    45   28   12   15

* A piaszter vásárlóereje 50%-ot javult 1910-ig, így a szerb és az anatóliai gazdaság között i különbség még nagyobb. 

Jól látszik az árakon a szerbiai földhiány. Saját szerkesztés.
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gazdaggá teszik őket. Ily módon az utóbbiak hatékony és végzetes fölénybe kerülnek fel-
séged muszlim alattvalóival szemben.”314 Az anatóliai és balkáni vidéki gazdaságok 
esetében is evidens a különbség: míg egy gazdaság  Silifk e térségében 1000 grost 
jövedelmezett  1845-ben (II. 60. táblázat),  Kelet-Ruméliában már 1859-ben 3000 kö-
rül volt ez az érték (vö. II. 49. táblázat) hasonló adókulcs mellett .

Mindenesetre van adatunk arra, hogy a gazdálkodás  Anatóliában dívó for-
mája nem volt mindig fenntartható.  Palgrave angol konzul 1871-es beszámolója315 
alapján 1 acre (0,4 ha) szántó ára  Trebizond környékén 300 piaszter, nem szántott  
földé 130 piaszter. Egy 5 ha-os birtok ára tehát 3000 piaszter körül volt (olcsóbb, 
mint a  Balkánon), de az oszmán gazdaságok zöme ennél kisebb volt: a kisbirtokok 
harmada az 1 ha-t nem haladta meg, további 40%-a 1–5 ha között  volt.316 A lakó-
épület értéke 2000–3000 piaszter, az istálló és a pajta 1000 piaszter, 1 pár ökör 
700–1000 piaszter, a bútorok és a földműveléshez szükséges eszközök értéke 2400 
piaszter. A birtok értékét az 1910-es szerbiaival összevetve egyértelmű, hogy a föld 
 Anatóliában olcsóbb volt, így csak a teljes vagyon harmadát tett e ki, míg  Szerbiá-
ban csaknem felét, az eszközök azonos értéket képviseltek, de  Anatóliában jóval 
nagyobb hányadát tett ék ki a vagyonnak (II. 63. táblázat). A föld olcsósága ellenére 
a boldogulás nem volt könnyebb. A kiadásokat tekintve egy három évig hord-
ható teljes ruházat egy főre 200 piaszter, a napi étkezés 3 piaszter, így az éves ki-
adás egy 5 fős családra 4000 piaszter (pontosabban ekkora értékű termelt élelem, 
hiszen egy parasztgazdaság részben önellátó). Ehhez járul még a ruházat, mely 
háromévente 1000 piaszter, tehát évi 333 piaszter ( Szerbiában 1910-ben már 800 
piaszter). Az átlagos éves adó gazdaságonként 240 piaszter vagy 2 angol font 1865 
táján ( Szerbiában 300 piaszter 1910-ben): az összes kiadás minimum 4500 piasz-
ter. 1 t/ha terméshozammal és 800–1000 piaszteres tonnánkénti (konjunkturális) 
gabonaárral számolva a bevétel 5 ha-on (3 ha vetett  területen) pénzben kifejezve 
3000–4000 piaszter, de ebből még levonandó a vetőmag. Tehát (1) az ugaroltatott  
földön tartott  állatállomány317 vagy (2) mezőgazdasági bérmunka,318 vagy (3) ipari 
kiegészítő tevékenység, vagy (4) hitelfelvétel nélkül egy 5 ha-os birtok nem tud-

314    Finkel, C.: Osman’s Dream. The Story of the Ott oman Empire 1300–1923. New York, 2007. 470–471.
315    Palgrave, W. G.: Accounts and Papers. Vol. 68. Report on the Condition of Industrial Classes in 

Foreign Countries. Turkey. 1871. 736–739.
316    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 96. táblázata alapján összesített  

érték.
317    Erzurum és  Diyarbakır vilajetekben 110 ezer család 110 ezer kisegítővel gondozta az állatokat, 

összesen 650 ezer ember élt az állatt enyésztésből a családtagokkal együtt . Helyzetük jobb volt a 
földművelőkénél, mert asszonyaik kitűnő minőségű szövetet és szőnyeget készített ek az állatok 
szőréből, el tudták kerülni a pontos adózást és a kötelező négynapos állami robotot az útépítése-
ken. Vendégszeretők voltak, ugyanakkor tavaszi vándorlásaik során a hegyekben gyakran keve-
redtek tolvajlásba.

318   A muraba a tiszta felesbérlet volt  Trebizond környékén (adó, befektetés, vetőmag, haszon egyenlő 
mértékben oszlott  meg a tulajdonos és a bérlő között ).  Szaloniki térségében az ortakdzsik biztosí-
tott ák az igaerőt, a munkaerőt és a művelés költségeit, a tulajdonos adta a vetőmagot, a termést 
megfelezték. A házakért bérletet nem fi zett ek, javítási költségeit a tulajdonos állta, a bérlő köteles 
volt beszállítani a földesúr gabonáját a magtárba térítés nélkül, és a földesúr saját kezelésű birto-
kain dolgozni aratáskor, amiért csak kenyeret kaptak, de fi zetséget nem. A ter-oglan kategóriába 
tartozó földművesek ( Monasztir környékén) 100 piaszter készpénzt és 15–17 kile gabonát kaptak 
(400 kg),  Prilepnél 16 kile,  Köprülüben 10 kile gabona, 80 piaszter pénz, 12 oka só, fél ökörbőr, 
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ta volna fedezni az éves kiadásokat. Annak ellenére sem, hogy a bolgár földek 
adója (370 piaszter/háztartás)  Midhat idején az anatóliainál lényegesen nagyobb 
volt. (Az állatállomány szerepét jelzi, hogy hátt érbe szorulása ellenére a bolgár 
területeken is biztosított a a gazdaság rentabilitását, hiszen  Berkovica körzetének 
bevétele sem volt nagyobb az említett  3-4 ezer piaszternél.)  Anatóliában azonban 
sok esetben a birtok zöme nem volt 5 ha nagyságú sem, ami egyértelműen az em-
lített  alternatív megélhetési formák előtérbe kerülését jelentett e (igaz, a búzánál 
nagyobb jövedelmet biztosító növényeket is termesztett ek). 

A menekült muszlimok életminősége az anatóliai honos lakosságét sem érte 
el. Dobreva adatai szerint a  Balkánra települő cserkeszek elég szegények voltak (és 
maradtak). Összességében az általa vizsgált családok kétharmada nem volt önellátó 
gabonából: 15 család kukoricatermelése csak 1 fő számára volt elegendő (245 kg), 97 
háztartás 2–3 fő táplálékát fedezte kukoricából, s csak a családok negyede volt képes 
4–6 fő eltartására. További 10% 7–9 fő számára elegendő kukoricát termelt, azaz 
többlett el rendelkezett .319 Mindössze a cserkeszek 15%-a rendelkezett  évi 250 kurus 
felett i jövedelemmel a gabonatermelésből az 1860-as években, míg az előbb említett  
szilifk ei körzetben 700 kurus felett  volt a földművelésből származó átlagjövedelem, 
s még  Salihli és  Pleven esetében is elérte az átlag a 250 kurust 1844-ben.

*

Az előbbi, rurális példák után vizsgáljuk meg, hogy milyen volt egy valódi oszmán 
város 1860 körül. A viszonylag kicsiny  Prevezában (4300 ortodox és 1724 musz-
lim lakos, 1163 ház)320 283 boltocska volt. Mezőgazdaságáról már írtunk (I. 2. 2. 
fejezet): az olajbogyó-termesztés egységnyi területen hatszoros jövedelmet hozott, 
mint a gabonatermesztés, de tőkeigényesebb és lassabb megtérülési idejű volt. Az 
1878 előtt selyemipari központként funkcionáló  Lovecsben volt 36 nagykereskedés, 
603 kis üzlet (dükkan), emellett 20 mecset, két fürdő, 33 kávéház, 14 fogadó, 10 
mekteb-iskola, három templom, 16 malom, 23 pékség, egy mészárszék működött. 
(Összehasonlításként:  Isztambul 350 mecsettel, 100 keresztény templommal, 518 
medresze-iskolával rendelkezett ekkoriban.)  Beyşehirben 595 ház, 149 kis üzlet (kis-
város, de minden negyedik házban volt bolt), 27 nagy bolt, öt raktár, kilenc kávéház, 
nyolc pékség, két malom, egy vágóhíd, egy közfürdő, öt nagy, 12 kis mecset, 
négy vallási elemi iskola, egy dervisszállás, öt szent sír, egy kormányzati épület, 
egy bíróság, egy katonai barakk, két katonai raktár, négy szökőkút (közkút) volt.321 
A midhati érában a  dunai vilajetben egyes városokban ( Razgrad,  Szvistov) az üz-
letek száma elérte a házak számának 40%-át – gyakorlatilag minden második- 

fél lórakomány zöldség. A keszimdzsi az ortakdzsihoz hasonlít, de fi x mennyiségű termést kap, 
akármekkora is a termés.
 Erzurumban a földműves hathavi munkáért egy 60 piaszter értékű ruhát és 500 piaszter értékű 
gabonát kapott . Itt  ritka volt a paraszti migráció, mert a bérlő háza saját tulajdon volt, költözése 
esetén elvesztett e, s nem kapott  másikat, legfeljebb bérlő lehetett  benne. A szegényebb  Diyarbakır 
térségében a földesúr biztosított a a vetőmagot, a vonóerőt és egy kamatmentes hitelt: a vetőmag 
levonása után viszont a termés kétharmada illett e meg, a bérlőnek csak egyharmad jutott .

319    Dobreva, M.: Circassian Colonization in the Danube Vilayet and Social Integration (Preliminary 
Notes), OTAM, 33/Bahar 2013. 1–30. htt p://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1859/19543.pdf.

320    Mihov, N.: Naszelenieto na Turcija i. m. Tom. IV. 392.
321    McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 236.
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harmadik ház földszintjén valamilyen butik működött, ez volt a čaršija sajátossága 
(például Szkutariban is hasonló nagyságrendű üzlet működött a bazárban). A 35 
ezer fős lakosságú Prizrenben 1865-ben volt négy órásmester, három gyógyszerész, 
37 borbély, 37 kávézó, 43 cserzőüzem, s összesen 1091 butik a bazárban, a 30 ezres 
lakosságú  Vidinben pedig 1760 üzlet (II. 64. táblázat).322

 Szelimniában ( Szlivenben) 1829-ben 462 boltot, 14 vízimalmot, egy görög is-
kolát írtak össze,323 míg 1854-ben például 22 mecset, két derviş tekke (mevlevi és 
nakşibendi), 15 medresze, három görögkeleti templom, négy bolgár elemi iskola, a 
bazárban 300 bolt és 20 karavánszeráj volt.324 A bazár boltjainak száma 35%-kal 
csökkent 30 év alatt , ez részben a háborúnak is köszönhető, mely a bolgár vá-
rosok létszámának erőteljes fl uktuációját eredményezte (ez megnehezíti a kom-
paratív történeti kutatásokat). A változások ráadásul rövid idő alatt  is bekövet-
kezhett ek, ráadásul a szomszédvárak kompetíciója miatt  nem is voltak mindig 
egyirá nyúak.325 Az oktatási intézmények száma viszont jelentősen növekedett , s 
ez a Tanzimatnak, de a reformokkal szembeni ellenérzéseknek (főleg a keresztény 
szlávok részéről) egyaránt köszönhető ( Midhat oszmán nemzet megteremtésére 
tett  kísérlete kapcsán írtunk már az I. kötetben az oszmán állami iskolázás kiter-
jesztéséről, és vele szemben a bolgár oktatás fejlődéséről, mely egyszerre konfron-

322   Adatok:  Michoff, N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 2. Szófi a, 1953.
323   1829-ben Jambolban 11 mecset, két templom, 300 bolt és hét hane volt,  Kırkkilisében egy görög 

templom, 10 mecset, a bazár jelentéktelen.  Eneholm: Notice sur les villes situées au-delá des Bal-
kans, occupées Par les Troupes Russes pendant la glorieuse campagne de 1829. Par le Colonel 
d’Etat-Major  Eneholm. St. Petersburg, de l’imprimerie de Pluchart, 1830. 92–115.

324    Poyet, C. F.: Lett re du docteur  Poyet i. m. 21–45.
325    Midhat idején, 1869–1874 között  a bolgár  Szvistovban például a nagyobb üzletek, karavánszerájok 

száma 212-ről 170-re esett , a közeli muszlim  Nikápolyban viszont 60-ról 90-re nőtt .  Orhanjéban 
117-ről 170 fölé emelkedett  a boltok száma, a fogadóké 0-ról 12-re, miközben a házak száma alig 
nőtt .  Macinban 554-ről 909-re nőtt  a boltok száma, a keresztény  Gabrovóban (textilipari centrum, 
a bolgár nemzeti mozgalom egyik fészke) viszont dezindusztrializáció játszódott  le: az előbbi tele-
pülésen a bazári boltok száma 854-ről 500-ra esett , a nagy üzleteké 50-ről 15-re. Itt  tehát a hanyatlás 
még az oszmán uralom idején megkezdődött, szemben a muszlim többségű  Loveccsel, ahol 603 boltról 
740-re nőtt  az üzletek száma, s csak a függetlenség után, a kivándorlás okozta vásárlóerő-csökke-
nés miatt  esett  az üzletek száma.  Provadijában 4-ről 27-re nőtt  a nagyobb boltok száma. Adatok: 
 Kornrumpf, H-J.: Die Territoralverwaltung i. m.

II. 64. táblázat. 

A boltok száma és aránya a  dunai vilajet főbb településein, 1860 körül

Település Ház Üzlet Lakos (1000 fő) Üzlet a házak %-ában

 Rusze 4306  812 20,6 18,86

 Razgrad 1814  801  9,6 44,16

 Sumen 4152 1058 20,0 25,48

 Szvistov 2327  957 12,0 41,13

 Prizren 6500 1091 35,0 17,10

 Vidin 6000 1760 30,0 30,11

Adatokat lásd:  Kornrumpf, H-J.: Die Territorialverwaltung i. m. és  Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bul-

gariens II.  i. m. Band 2. Szófi a, 1953.
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tálódott  a központi törekvésekkel és a helyi egyházak oktatásban játszott  szerepe 
miatt  a patriarchátussal).

Az oktatásban 1870 előtt  a muszlim iskolák annak ellenére is domináltak, hogy 
nagy részük vallási tananyagot oktató medresze volt, melynek nem sok köze volt 
a világi ismeretekhez. 1854-ben például  Sztara Zagorában a francia selyemgyá-
ron kívül 300 bolt volt a bazárban, emellett  három templom, 16 mecset, 15 hane, 
kilenc medresze, kilenc állami oszmán iskola és nyolc bolgár iskola működött : a 
keresztény iskolák száma még a vallásos oktatási intézmények leszámításával sem 
múlta felül a muszlim iskolákat, és az etnikai arányokat sem tükrözte.  Sztara Za-
gora térségében a bolgár háztartások aránya jelentősen felülmúlta a muszlimokét, 
az iskolások számában mégsem volt különbség. Az iskolát látogató keresztények 
aránya a keresztény lakosság csupán 4–6%-át tett e ki. Különösen a keresztény nők 
alfabetizációja volt alacsony (II. 65. táblázat). Egész  Tuna vilajetben több mint 2000 
muszlim és mindössze 1000 keresztény iskola volt 63 ezer muszlim és 37 ezer ke-
resztény diákkal, mely nem tükrözte az etnikai viszonyokat.

Ugyanakkor az önkormányzatt al rendelkező városok nagy hangsúlyt helyez-
tek az anyanyelvi oktatásra és megtalálták hozzá a módszereket és forrásokat is, 
például az egyház képében (az I. kötetben a Csomakov– Csalakov klán tevé-
kenységénél olvashatunk erről). Az oktatás szerepének jelentőségére utal, hogy a 
tirnovói obştina 1866-os 159 ezer gros értékű tőkéjéből326 48 ezer grost az iskolára 
fordított  (ez 30% – később az oktatás államosításával a bolgár érték fénykorában 
érte el a 10%-ot). Általános helyi gyakorlat szerint a maradékot az obština kölcsön-
adta (zaem, akár például adóbérlőnek is!). Nem meglepő módon így az iskolára 
fordított  összeg, illetve a városi bevételek 30%-a kölcsönügyletek kamataiból szár-
mazott , céhek adójából mindössze 8%, templomi bevételekből (prihodi) viszont 
42%, ami az egyház nagy szerepét támasztja alá. Ehhez képest a bérleményekből 
befolyt bevételek 18%-nyi részesedése kicsi volt.327  Plevenben az egyház külön ala-
pot hozott  létre az iskola támogatására, s a „perselyben” 1842-ben 1500 gros ado-
mány gyűlt össze. Ugyanígy a céhek is adakoztak.328 Kotelben az iskolának volt 
magánvagyona, de emellett  az egyháztól megkapta a házassági adó egy fi x részét. 
Az iskolák zöme a templomudvarban épült, ha pedig nem volt pénz épületre, az 

326   12 ezer lakost számolva egy főre 13 gros hozzájárulás jutott . A 20 ezres  Szófi ában az obstina bevé-
tele 1867-ben 53 ezer gros volt (2,5 gros/fő), tehát  Tirnovo gazdagabb volt e téren. Haszkovóban 
szintén 50 ezer gros körül volt az obstina bevétele, a – hanyatló –  Gabrovóban csak 29 ezer gros. 
A 20 ezres  Sumen viszont 1873-ban 173 ezer gros tőkével bírt (9 gros/ fő), ami rávilágít a gabona-
konjunktúra lokális hatásaira is.

327    Boneva, V.: Budzsetat na buditelite.  Tirnovo, 26 Oktomvri, 1866. In: Proszveta i promjana. Izda-
telsztvo na Isztoricseszkite Izszledvanija, Szófi a, 2010. 96–110.

328   A céhes vagyonról és részben a céh létszámáról és városban betöltött  szerepéről árulkodik, hogy 
mekkora összeget adományozott  jótékony és kulturális célokra. Az 1850-es években a karlovói 
iskolának a posztókészítők 9000 gros támogatást adtak, ezzel megelőzve az asztalosokat, szató-
csokat, akik csak 3000 grost adtak, az aranyműveseket (1200 gros), fazekasokat, akik a 300 grossal 
valószínűleg nemcsak létszámban voltak a legkisebbek, de bevételük alapján is. Ugyanígy, temp-
lom létesítésére az abadzsik 5000 grost adtak, a kaftánkészítők 4000-et, az asztalosok 3000-et, a 
szatócsok és aranyművesek 2000-et. Feltűnő a textilipari ágazatok ereje a többihez képest.  Todorov, 
N.: Iz isztorijata na karlovszkoto abadzsijsztvo i. m. 141–155.
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oktatás az emeleten zajlott . A hitélet és a művelődés szorosan összefonódott  az 
1870-es évekig.329 

A magánszemélyek adományai is jelentősek voltak. A már említett  Hadzsi 
Mincso Tzacsev 1849-ben 39 ezer grost adott  az iskolának (adóbérlésből származó 
haszna megközelítőleg tizedét).330 1870 táján egy bolgár diákra évi 40–60 piaszter 
jutott , egy iskolára 2500, ebből a tanár fi zetése meghaladta az 1000 piasztert (ez 
40%, de a híres Zlatarszki például 5500 grost keresett , a poliglott  Atanasz Gra-
nitszki pedig 8000 grost).331 

A nemzeti oktatás előfeltétele a nemzeti érzelmű egyház volt, ezért érthető a 
bolgárok és a görögök törekvése a saját egyház létrehozására, illetve szupremá-
ciájának biztosítására. Az önálló egyház, ha nem is az állam előképe volt (bevé-
telekkel rendelkezett  ugyan, de erőszakszervezett el nem), de előfeltétele minden 
bizonnyal.

A szaloniki angol konzul,  Blunt precíz statisztikái (lásd az I. kötetben) mellett  
számos kevéssé dicséretre méltó nagyvárosi jelenséget is megörökített : a szaloni-
ki zsidó nők például az általuk hivatásszerűen végzett  abortuszhoz kábítószert, 
gyógyszereket használtak. A szegényebb görögök és muszlimok a török fürdőbe 
jártak a nem kívánt terhesség megszüntetése céljából; öt-hat nap forró fürdőzés 
után meglett  a kívánt eredmény. A jelenség olyan gyakori volt, hogy 1839-ben 
szultáni fermán tiltott a be a forró fürdőt. A homoszexualitás (és pedofília) gya-
korlásának színhelye szintén a török fürdő (hamam) volt, ebben élen járt a defterdár 
 Hasan pasa és  Szaloniki kormányzója,  Vasif pasa. De a latinok és néhány zsidó is 
kihasználta a szegény családok nyomorát. Egyre gyakoribb volt az ivászat: 1845-
ben ramadán idején látt ák holtrészegen a muszlim kormányzót és a mollát.332 Az 
erkölcsi hanyatlás visszahatott  a birodalom (és központi szerveinek) tekintélyére 
is, amelyhez egyre gyakrabban társított ák a „dekadens” jelzőt.

329    Gavrilova, R.: Bulgarian Urban Culture in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Susquehanna 
University Press, 1999. 122.

330    Janeva, Szv.: The Non-Muslim Tax-Farmers i. m. 56–57.
331    Strangford, L.: Report on the Bulgarian Peasant Relief Fund. With a Statement of Distribution and 

Expediture. London, 1877.
332    Özdemir, B.: Being a Part of the Cinderella Service i. m. 249.

II. 65. táblázat.

Az alfabetizáció különbségei a bolgár és török közösségen belül 

a  Sztara Zagora kazában, 1859

Csoport Iskola
Diák

Összesen
Háztartások 

száma
Iskolásfi úk 

aránya

Iskolás-
lányok 
arányafi ú lány

Muszlim
39 medresze, 
9 világi iskola

650 712 1162 2245 1:8 1:5

Bolgár
17 bolgár 

iskola
1100 135 1235 3538 1:5 1:30

Poyet, C. F.: Il lett re du docteur Poyet i. m. 145–179. adatai alapján saját számítás.
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Mivel a vergi adó alapján a jövedelem számolható, továbbá egyes esetekben a 
temetuat (éves jövedelem) tételes, személyenkénti kimutatása is rendelkezésre áll, 
a városi adózó rétegek jövedelmi különbségei alapján komparatív vizsgálatokkal vá-
laszt kaphatunk olyan kérdésekre is, hogy a Tanzimat végének társadalma meny-
nyire volt gazdagabb az egy generációval korábbi társadalomtól (az 1830 előtt itől); 
milyen regionális diff erenciák mutathatók ki; hogyan változott  a lokális társadal-
mak belső tagolódása stb. Ez különösen annak fényében jelentős, hogy lehetővé 
teszi annak – a balkáni országok történetírásában meggyökeresedett  – nézőpont-
nak a vizsgálatát, hogy az oszmán uralom gazdasági kizsákmányolással párosult, 
a konjunkturális jövedelemből a helyi társadalom széles rétegei nem részesedtek, 
így az nem eredményezett  pozitív hatást a lakosság zömének életminőségében. Az 
elmélet támogatói a növekvő adókkal és a tartományokból kivont jövedelmekkel 
érvelnek, de még a növekvő elvonások sem zárják ki a lakosság gyarapodását.333

A temetuatregiszterek a következő jelenségek vizsgálatát teszik lehetővé:
1. foglalkozáscsoportok között i jövedelmi különbségek kimutatása; 
2. a városok méretének és funkcióinak hatása a jövedelemkülönbségekre (a 

kisebb városok társadalma szegényebb volt, más volt a társadalmi réteg-
ződésük?);

3. kimutatható-e tendenciózus jövedelemkülönbség a muszlimok és kereszté-
nyek között  a városon  belül (a muszlimok gazdagabbak voltak?);

4. helyi térbeli különbségek (elkülönülés, szegregáció) nyomon követése; 
5. regionális diff erenciák kimutatása a városok gazdagságát illetően; 
6. mindezek időbeli változása; 
7. a migráns társadalom szerepe a helyi társadalomban – a migrációs táv és a 

vagyon összefüggései. 

Az egy háztartásra jutó fejadó alapján különbséget lehet tenni a települések 
vagyoni helyzete között :  Eneholm 1829-es gyűjtésében  Karnobat volt a leggazda-
gabb (tulajdonképpen a háztartások zöme a legmagasabb, 48–60 kurust fi zető 
adókategóriába tartozott ), így ott  az egy háztartásra jutó fejadó és szőlőtermelési 
adó együtt  a 100 kurust is elérhett e, s  Szliven volt a legszegényebb (itt  a közepes 
vagyont illető 24–30 kurus nagyságú adó volt az átlagos). A terhek súlyosbo-
dását jelenti, hogy háború idején az egy háztartásra jutó adó megduplázódott , 
ami jelentős többlett erhet jelentett . Azonban a fejadó (mint azt az előző kötetben 
 Draganova egyik kutatásánál bemutatt uk) nem áll mindig kapcsolatban a föld, 
így a bevétel nagyságával (a tizedet viszont  Eneholm nem közli). Így a teljes 
adóteher nem ismert: a szőlőtermesztést (alkoholárusítást és -fogyasztást) illető 
adó itt  33 kurus/háztartás volt, míg 1854-ben a három ruméliai kazában 14, 27, 42 
piaszter volt, azaz nagyságrendileg hasonló, akárcsak a fejadó és a bedel-i askerie 
(II. 66. táblázat). 

Így aztán a Tanzimat előtt i időre visszamenni nehéz. Lehetőség van azonban 
az 1840–1870 között i időszak sajátosságainak, változásainak vizsgálatára, mivel 

333   Az előbb láthatt uk, hogy a városi és rurális társadalom tagolódása között  a döntő különbség a 
vagyonos réteg nagyobb százalékos aránya a városokban (II. 62. táblázat).
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a fekete-tengeri  Provadija és  Anhialo társadalmi rétegződésének vizsgálatát To-
dorov az éves jövedelem alapján (s nem mint más esetekben, a hagyatéki vagyon 
alapján) végezte el, továbbá  Draganova adatt ára  Kötes falu esetében szintén közli 
a temetuat vergisi alapjául szolgáló jövedelmeket. Bojana  Katić szerb városokra vo-
natkozó, dinárban megadott  jövedelmi értékei pedig konvertálhatók, az 1844-es 
koszovói temetuatregiszterek pedig személyenként, lakcím, foglalkozás és vallás 
feltüntetése mellett  közlik az egy főre jutó jövedelmeket a 40%-ban keresztények 
lakta  Vučitrn városka 282 adózója és a 24%-os keresztény lakossággal rendelkező, 
1140 összeírt adózóval bíró vidéki központ,  Priština esetében. Ez utóbbi két város 
a periferizálódó, háborús és etnikai-felekezeti konfl iktusok miatt  kiürülő száraz-
földi területek urbanizációs állapotát reprezentálja.334 A forrás jellegének köszön-
hetően az összehasonlító vizsgálatok mellett  a két utóbbi város esetében a fent 
említett  sajátosságok részletes vizsgálata is lehetséges.

(1–2)  Prištinában a lakosság 9%-át sem kitevő hivatalnokok és katonák a 
jövedelemadó 28%-át fi zett ék. Az adófi zetők 40%-át kitevő kézművesek viszont 
csak a jövedelem negyedét adták, tehát a vidini példával ellentétben nem lehetett  
túl nagy a vagyonuk. A földművesek megint gazdagabbnak számított ak, igaz, 
a nagybirtokosok felhúzták az átlagot. Az állatt artók, altisztek kis jövedelműek 
voltak, az értelmiség sem tartozott  a legvagyonosabbak közé, szemben a keres-
kedőkkel, akik számarányukhoz képest nagy vagyonnal rendelkeztek. Ugyan-
akkor  Vučitrn városkában az adózók 7%-át kitevő hivatalnokok és katonák már 
csak a jövedelem 14%-ával rendelkeztek, az egy adózó főre jutó 909 piaszter a 
prištinai érték felét sem érte el, tehát a központban jobb fi zetéseket kaptak a hi-

334    Priština környékén az élet a hegyekbe húzódott  vissza egy 1812-es francia beszámoló szerint: a vá-
ros lakossága fele volt az 1680-asnak. A francia utazó ellenfeleinek csak annyit kívánt büntetésül, 
hogy e városban kelljen élniük és halniuk.  Malcolm, N.: Kosovo i. m. 176–177. 

II. 66. táblázat. 

Ruméliai városok vagyoni különbségei a fizetett fejadó (kurus) alapján, 1829
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 Jambol (1063 m. + 1018 o. háztar-

tás)*
 72 000  95 000 195 000 32,3   42,6   87,5

 Jambol környéke (32 falu) 100 000 200 000 3125,0 6250,0

 Szliven (2150 m. + 2070 o. háztartás) 150 000 120 000 250 000 35,4   28,3   58,9

 Szliven környéke (17 falvak)  40 000 120 000 2352,9 7058,8

 Karnobat (510 m. + 340 o. háztartás)  31 000  58 000 120 000 33,3   62,4  129,0

 Karnobat környéke (falvak) 140 000 280 000

* m.: muszlim, o.: ortodox.

Eneholm: Notice sur les villes situées au-delá des Balkans i. m. 92–115. adatai alapján saját számítás.
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vatalnokok.  Vučitrnben egyedül a kézművesek nem rendelkeztek számott evően 
kisebb jövedelemmel prištinai társaiknál (II. 67. táblázat, II. 21. ábra), a földmű-
vesek, fuvarosok 35%-kal kevesebb jövedelemmel bírtak, a tanárok és egyházi 
személyek pedig feleannyit sem kerestek. A két város egy adózóra jutó átlagos 
jövedelme között  is 40%-os különbség volt. Az átlagot  Prištinában, akárcsak 
 Vučitrnben csak a hivatalnokok, földművesek és kereskedők jövedelme haladta 
meg. A két város foglalkozáscsoportjainak városon belüli, átlagos jövedelmen 
alapuló erősorrendje nem különbözött , de míg például  Prištinában az adózók 
közel 40%-a volt kézműves és a földbirtokosok aránya 10% volt, addig  Vučitrn-
ben fordított  volt a helyzet (15% és 33%).

A városon belül jól elkülöníthetők az egyes társadalmi rétegek éves jövedelmük 
szerint.  Vučitrn leggazdagabb rétege a földbirtokos réteg volt (II. 68. táblázat). A céhes 

II. 67. táblázat. 

 Priština és  Vučitrn lakosságának jövedelme foglalkozáscsoportok szerint, 1844

 Priština
Temetuat 
(kurus)

% Fő %
Egy főre jutó 

jövedelem

Helyi hivatalnokok és katonák 226 669   28,06   102     8,90 2222

Kézművesek és iparosok 200 596   24,83   455   39,70   441

Földművesek 113 076   14,00   118   10,30   958

Kereskedő   81 846   10,13   71     6,20 1153

(Mezőgazdasági) bérmunkás   64 517     7,99   184   16,06   351

Közlekedés   37 736     4,67     92     8,03   410

Papok, imámok, tanítók   18 091     2,24     26     2,27   696

Egyéb   65 262     8,08     98     8,55   666

Összesen 807 793 100,00 1146 100,00   705

15465. sz. temetuat defter.

 Vučitrn
Temetuat 
(kurus)

% Fő %
Egy főre jutó 

jövedelem

Helyi hivatalnokok és katonák   19 091   14,00   21     7,00 909

Kézművesek és iparosok   17 065   13,00   42   15,00 406

Földművesek   60 063   46,00   97   33,00 619

Kereskedő   11 055     8,00   16     6,00 691

(Mezőgazdasági) bérmunkás   15 426   12,00   74   26,00 208

Közlekedés     2 658     2,00   11     4,00 242

Papok, imámok, tanítók     1 846     1,00     7     2,00 264

Egyéb     4 713     4,00   20     7,00 236

Összesen 131 934 100,00 288 100,00 458

15477. sz. temetuat defter.

Osmanlı Arşiv Belgelerinde. Kosova vilayeti i. m. 363–413. BOA, ML. VRD. TMT. 15465. sz. temetuat defter és 15477. 

sz. temetuat defter alapján saját számítás.
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mesterek és legények jövedelme között  nem volt jelentős különbség (vagy el tud-
ták titkolni), a gazdagabbak közé tartozott  a szatócs (bakal) és a kereskedő (tüccar). 
Csendőrnek, posztósnak, szabónak lenni nem jelentett  fényes megélhetést,335 náluk 
még a parasztok is nagyobb jövedelemmel bírtak az 1844-es összeírások összesítése 
szerint. Ugyanekkor a regionális központként funkcionáló  Prištinában a jövedelmek 
magasabbak voltak: nem volt tehát mindegy, hogy hol imám vagy csendőr valaki. 
Az előbbi háromszor, az utóbbi kétszer annyit keresett   Prištinában, mint  Vučitrnben. 
A posztósok és szabók (terzi) között  viszont nem volt jelentős különbség. Az átlag 
földműves  Prištinában sokkal nagyobb jövedelemmel bírt, mint a kisvárosban, mi-
ként a timarli is. A szegényebb rétegek közé tartozott  a kávéfőző, müezzin, csobán.

(3) Jellegzetes, hogy a muszlim lakosság volt a tehetősebb a temetuat-össze-
írások szerint  Koszovóban 1844-ben.  Vučitrnben a 20 leggazdagabb ember (7%) 
között  csak két keresztény volt, a többi muszlim. A leggazdagabb muszlimok kö-
zött  10 földműves és négy tímár birtokos/bérlő volt, kereskedő csak kett ő (10%), s 
idetartozott  a falubíró (mukhtár is) 1800 grosnyi adóalapjával (prištinai társa 2200 
gros felett  keresett ). A 20 leggazdagabb lakos közül 10 a Gázi Ali bej városrészben 
lakott , de a szegényebb Hürrem városrész is adott  hét embert, s a Mahalából is 
idetartoztak kett en. A két leggazdagabb keresztény egyike földműves volt. A kasa-
bában (külváros) lakó keresztények között  is volt relatíve gazdag, 1000 gros felett  

335   Szemben  Bulgáriával, ahol a céhes textilipar virágzott  – lásd a templomoknak, iskoláknak tett  
adományokat korábban. A csendőr viszont  Kazanlık térségében sem keresett  jól 1859-ben (150 
frank, 700 piaszter).

II. 21. ábra. 

 Priština és  Vučitrn lakosságának jövedelemkülönbsége 

foglalkozáscsoportok szerint, 1844 

Osmanlı Arşiv Belgelerinde. Kosova vilayeti i. m. 363–413. 15465. sz. temetuat defter és 15477. sz. teme-

tuat defter alapján saját számítás.
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kereső (21–25. hely). A legszegényebb 25 ember között  csak nyolc keresztény volt, 
ami egy kicsit alacsonyabb az összlakosságból való részesedésükhöz viszonyítva. 
A fakírt és a szabólegényt leszámítva valamennyien a külváros lakói voltak. Föld-
műves nem volt köztük, a lócsiszár (seyis) és a szolga (hizmetkar) foglalkozás volt 
a leggyakoribb.

 Prištinában az 50 leggazdagabb ember (4,5%) jövedelme volt 2000 gros felett  
(a pasán kívül), közülük 20 tímár birtokos/bérlő, két csiftlikbirtokos, egy csendőr-
parancsnok volt, s öt „földművest” is összeírtak között ük. Ekkoriban még valóban 
a földbirtokos réteg lehetett a meghatározó, s a föld lehetett a gazdaság alapja, hiszen a 
leggazdagabbak 60%-a kötődött  valami módon a földhöz, míg a városi adózók 

II. 68. táblázat.

Az egy főre jutó jövedelem és a társadalom vagyon szerinti struktúrájának különbségei 

két koszovói városban, 1844

Osmanlı Arşiv Belgelerinde. Kosova vilayeti i. m. 363-413. 15465. sz. temetuat defter és 15477. sz. temetuat defter 

alapján saját számítás. Dőltt el a csak muszlimok által űzött  foglalkozások

 Vučitrn, 1844 Fő
Jövedelem 

(kurus)
Egy 
főre 

posztószabó 2   600 300

posztókészítő 2   625 313

fuvaros  – arabadzsi 6  1 897 316

szatócs – bakal 2  1 300 650

borbély 3   945 315

borbélylegény 3   987 329

csapadzsi (mezg. munkás) 2   305 153

földműves 93 51 636 555

földesúr 4  8 426 2107

dülger (ács) 2   400 200

pék 3  1 440 480

imám 4  1 113 278

szabó 4  1 551 388

szabólegény 5  2 050 410

szabóinas 1   150 150

szpáhi 1   500 500

timarli süvar 7  7 962 1137

csendőr 6  1 763 294

kereskedő 15 10 855 724

 Priština, 1844 Fő
Jövedelem 

(kurus)
Egy főre 

pasa 1  78 000 78 000

posztókészítő 4   1640   410

fuvaros 63  24 092   382

szatócs 44  31 469   715

borbély 21   9 010   429

bojadzsi (kelmefestő) 6   2 990   498

csobán 4   1 170   293

földműves 54  65 312  1 209

földesúr 15  29 019  1 935

dülger (ács) 8   2 246   281

pék 16   7 701   481

imám 16  11 954   747

szabó 76  34 004   447

dervis 3    300   100

fürdős 2    555   278

kávés 11   4 235   385

timarli süvar 76  130 000  1 711

csendőr 12   6 582   549

kereskedő 61  65 497   1 074

müezzin 3   1 116   372

mukhtár 8   7 278   910

írnok 2   1 820   910

kebabkészítő 2    565   283
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között  arányuk csak 10% volt.336 Mellett ük csak hét kereskedő (15%) szerepel, 
ami teljesen eltérő foglalkozási struktúrára utal összevetve az 1860-as évek bol-
gár városaival (6%-os városi részesedéshez mérten azonban felülreprezentál-

336   A másik városban 70 és 30%.

II. 69. táblázat. 

 Priština és  Vučitrn negyedeinek vagyon, vallás és homogenitás szerinti különbségei

 Priština
mahalle

Átlag Szórás Medián
Vagyon 
relatív 

nagysága

Homogenitás 
(szórás/átlag 

alapján)

Alaüddin (M)  786  711  525 K N, 0,9

Cami kebir (a pasa nélkül, M) 1195 1164  770 G N, 0,97

Hasanbey (K)  535  464  355 Sz K, 0,86

Hasan Emin (M)  827 1383  405 K NN, 1,67

Hatunije (M)  581  498  400 Sz H, 0,85

Jarar (K)  413  280  280 Sz H, 0,67

Jararçeri (M) 1109  991  821 G N, 0,89

Junus (M)  755  714  500 K N, 0,94

Jusuf Çelebi (M)  337  275  250 SSz H, 0,81

 Kasaba (K)  459  477  325 Sz N, 1,03

Küçükcami (M) 1151  942  900 G K, 0,81

Külvárosi (K)  207   58  200 SSz H, 0,28

Külvárosi muszlimok (M)  240   88  225 SSz H, 0,36

Mehmed bej (M)  470  355  360 Sz H, 0,75

Pirnazir (M)  698 1085  504 K NN, 1,5

Ramazanije (M)  544  567  400 Sz N, 1,04

Átlag  630  748  375 K NN, 1,18

 Vučitrn  
mahalle

Átlag Szórás Medián
Vagyon 
relatív 

nagysága

Homogenitás 
(szórás/átlag 

alapján)

Gázi Ali bej (M) 665 822 373 G NN, 1,23

Hürrem (M) 486 404 337 K K, 0,82

 Kasaba (K) 368 238 300 Sz H, 0,62

Kibtijani (K) 138  69 125 SSz H, 0,49

Mahalle (K) 427 293 303 Sz H, 0,68

Átlag 459 530 300 K NN, 1,15

Félkövérrel kiemelve a keresztények. Sz: szegény, K: közepes, G: gazdag, SSz: súlyos szegénység, H: homogén, K: 

közepes, N–NN: nem – nagyon nem homogén.

Osmanlı Arşiv Belgelerinde. Kosova vilayeti i. m. 363–413. 15465. sz. temetuat defter és a 15477. sz. temetuat defter 

alapján saját számítás. 
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tak).337 A leggazdagabbak közé tartozott  a naib (a kádi helyi megbízott ja), miként 
 Vučitrnben is. Az hogy a földjövedelemmel rendelkező leggazdagabb emberek között há-
rom földbirtokos kategória is megtalálható volt, arra utal, hogy a birtok- és jogviszonyok 
az átalakuló oszmán birodalomban igencsak kaotikusak lehettek. A leggazdagabbak 
közül 13-an a nagy dzsámi körüli városrészben laktak, kilencen az Alüaddin ne-
gyedben, négyen a Hasan Eminben, a kis dzsámi közelében hárman. Keresztény 
csak három akadt a leggazdagabbak között  (15% a 25%-os városi arányukhoz 
mérten), és zsidó is csak egy. Ez utóbbi kereskedő volt (a többi zsidó kifejezet-
ten szegénynek minősült), az egyik keresztény szintén (a helyi kereskedelmet a 
szárazföld belsejében a muszlimok dominálták), a másik kereszténynek két fog-
lalkozása is volt (földműves és kézműves), a harmadik pedig két szakmához is 
értett . 1870 táján bolgár földön viszont a muszlim kereskedők relatív többségük 
ellenére kevesebb portékával (kisebb tőkeerővel) rendelkeztek a bolgároknál és 
örményeknél (lásd I. kötet, 404.). 

A legszegényebb 100 ember (160 gros alatt ) között  33 keresztény volt, ami 
nagyobb a lakosságarányos részesedésüknél (25%). 36 fő közülük a külvárosban 
lakott , 13 Ramazanije negyedben, 16 a Jusuf Çelebi negyedben. A nagy és kis dzsá-
mi lakosai között  nem volt szegény. Subaşik, illetve çapacik, bostancik, a mezőgaz-
dasági bérmunkások tartoztak ide.

Megállapítható, hogy szignifikáns különbség volt a muszlimok és keresztények va-
gyoni helyzete között  Prištinában 1844-ben. A muszlimok a pasa nélkül is gazdagab-
bak voltak a táblázat és a kétmintás t-próba alapján is, igaz, társadalmuk is diff e-
renciáltabb volt a nagyobb szórás miatt . Minden felekezetre igaz, hogy a központi 
helyen nagyobb volt az átlagvagyonuk.

 (4) A statisztikai vizsgálat a vagyoni különbségek mellett  a szegregációs je-
lenségekre is rámutat a központi funkciókkal bíró településen.  Prištinában a leg-
gazdagabb negyedek a nagy dzsámi, a kis dzsámi és a jararçeri negyed voltak, a 
legszegényebb pedig a külváros és a Jusuf Çelebi negyed. A keresztény negyedek 
között  nem volt jelentős különbség, sőt a negyedeken belül a szórás is viszonylag 
kicsi volt. Ez utóbbi városrészek a külváros mellett  csak a Jusuf Çelebinél és a 
Mehmed bej negyednél voltak gazdagabbak a muszlim negyedek közül 1844-ben. 
A legnagyobb szórás a Hasan Emin és Pirnazir negyedekben volt, homogénnek a 
szegény negyedek, a Mehmed bej, Jusuf Çelebi és a Hatunije negyed volt tekint-
hető a keresztény negyedek mellett .  Vučitrnben a leggazdagabb negyed is csak a 
prištinai középmezőnyében végzett  volna, a keresztény negyedek itt  is a legszegé-
nyebbek voltak, viszont a szórás viszonylag kicsi, ami homogén társadalomra utal 
(II. 69. táblázat). A kétmintás t-próba eredménye alapján szignifi káns különbség 
volt a két vallási közösség jövedelme között .

Összehasonlításként nézzük meg a vegyes lakosságú bulgáriai Kötes falut 
mintegy 80 adózójával 1866 körül (II. 70. táblázat). A két cigány adózót nem számít-
va (akik 1000 gros jövedelemmel rendelkeztek), a bolgár és a muszlim közösség 
között  itt  kisebb különbségeket mérhetünk (különösen ha a legszegényebb tatáro-
kat összevonjuk az oszmánokkal). Mivel az 1866-os gros 1 gramm ezüstnek felelt 
meg, az 1844-es pedig legfeljebb 0,75-nek (0,5–1 között  ingadozott  az évtizedben), 

337   Mindkét arányszám hasonló volt a másik városban is.
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ezért az átlag 390 gros temetuatjövedelem valójában 1844-es áron 560 grosnak 
felelne meg. De a vásárlóerő sem konstans, mert az isztambuli fogyasztói árak 
körülbelül ugyenennyivel nőtt ek, azaz a vásárlóerő romlott  – így korrekció nem 
szükséges. E falu lakosai így is  Vučitrn város lakosaihoz hasonló jövedelemmel 
bírtak. Ha pedig azt feltételezzük, hogy a fővárosi trend a rurális vidéken nem 
érvényes (nincs élelmiszerhiány), akkor a kötesi oszmánok korrigált jövedelme 
650 grosnak felelt meg, ami alig alacsonyabb a Gázi Ali bej negyed muszlimjainak 
jövedelménél (a leggazdagabb vučitrni negyed) és a pristinai muszlimok átlag 700 
grosnyi jövedelménél. A keresztények jövedelme átlag 572 gros, ami azt jelenti, 
hogy a bolgár keresztények valamennyi prištinai és vučitrni kereszténytől gazda-
gabbak voltak. 

A társadalom vagyon szerinti (belső) rétegződése is mutatott  különbséget a 
két koszovói városban:  Vučitrn érezhetően szegényebb volt, s ez nemcsak a jöve-
delmek átlagában mutatkozott  meg (II. 22. ábra).

 (5–6) A két koszovói város az 1844-es adóköteles jövedelmek alapján jóval 
szegényebb volt, mint a bolgár földön fekvő  Provadija és  Anhialo- Pomorje 1870 
körül (II. 71. táblázat). Az 1000 gros felett  keresők aránya  Provadijában 20% volt, 
Pomorjéban 50%, míg  Prištinában 16%,  Vučitrnben csak 10%. Az urbanizált bolgár-
ság számára tehát a török uralom utolsó periódusa relatív jólétet biztosított (más, hasonló 
társadalmi réteghez tartozó regionális csoportokkal szemben). Az a tény is önmagáért 
beszél, hogy  Vučitrnben 2000 gros felett i éves jövedelemmel csak egy kereskedő, 
viszont három földműves is rendelkezett : Anhialóban e rétegbe 95%-ban kereske-
dők, 5%-ban bérmunkások tartoztak.  Prištinában ugyanez a kategória 50 embert, 

II. 70. táblázat.

A prištinai és vučitrni városi (1844), illetve kötesi (  Bulgária) falusi lakosság (1866 k.) 

vagyoni állapotának különbségei vallások szerint, folyó árakon

 Priština 
(1078)

Á
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S
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rá
s

M
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n

Keresztény 427  414 300 367 259 291 Bolgár (27) 402 184 300

Muszlim 
(a pasa 
nélkül)

707  828 420 518 641 315 Oszmán (8) 456 280 300

Zsidó 811 1021 395 Tatár (46) 348 186 300

Átlag 
(a pasa
nélkül)

630  748 375 459 530 300 Átlag 392 216 300

Osmanlı Arşiv Belgelerinde. Kosova vilayeti i. m. 363–413. 15465. sz. temetuat defter és 15477. sz. temetuat defter 

és Draganova, Sz.: Materiali za Dunavszkija vilaet i. m. 242–245. (Tablica 163.) háztartásonkénti adatai alapján saját 

számítás.
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II. 22. ábra. 

 Priština és  Vučitrn társadalmának vagyon szerinti rétegződése (%)

Osmanlı Arşiv Belgelerinde. Kosova vilayeti i. m. 363–413. 15465. sz. temetuat 

defter és a 15477. sz. temetuat defter alapján saját szerkesztés.

II. 71. táblázat. 

Bolgár, szerb és koszovói városok vagyon szerinti rétegződésének különbségei (%)
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2000 felett 13,0

20

 1  3  4,6  2,0  2

1500–2000 10,0  1  5  4,2  2,0  9

1000–1500 28,0  6 16  7,6  5,2 33

500–1000
48,5

42 72 39 22,6 16,4
55

0–500 38 19 36 61,0 74,2

b) Vásárlóerő-paritáson mért korrigált jövedelem

Piaszter
 Priština, 1844 

korrigált (1077)
 Vučitrn, 1844 
korrigált (287)

 Silifk e kaza ( Konya), 
korrigált (567)

1333 felett  (2000–) 10,5  5,0 11,5

1000–1333  6,0  4,0 33,0

666–1000 10,0  8,5 17,0

333–666 32,0 25,0 25,0

333 alatt  (<500) 42,0 57,0 13,0

Zárójelben az év és az adózók száma. A szerbiai értékeknél megadott  tallér 6 kurus árfolyamon számítva. 

Adatok: Katić, B.: Štruktura stanovništva Velikog Gradišta i Majdanpeka. Istorijski Časopis Tom. 35, 1988. 119–131. 

Todorov, N.: Iz demografi jata na gr. Anhialo (Pomorie). Izvesztija na Balgarszkoto Isztoricseszko Druzsesztvo, Szófi a, 

1967. 159–181. Todorov, N.: Szocialni-ikonomicseszki oblik na Provadija. Isztoricseszki Pregled, 1963/2. 68–85.
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köztük 23 földművest, tímár birtokost-bérlőt és csiftlikbirtokost tömörített  (46%), 
míg a kereskedők létszáma csak hét fő volt (15%). Eltérő volt tehát a két régió váro-
sainak foglalkozási összetétele, a Tanzimat gazdag kereskedőréteget termelt ki (ez tehát az 
oka a 2000 gros felett i jövedelmek gyakoribb előfordulásának a kereskedelmi ár-
nyékban lévő  Koszovóhoz és  Anatóliához képest). De nem ez volt az egyetlen kü-
lönbség. A másik jelentős eltérésre egy módszertani korrekció során derült fény.

A városok között i jelentősnek tűnő jövedelmi diff erencia némileg csökken, 
ha a jövedelem vásárlóértékét vesszük fi gyelembe:  Isztambulban338 az ezüstben 
kifejezett  fogyasztói árindex ugyanis 20 év alatt  60%-kal nőtt , s eközben a piaszter 
ezüstt artalma is emelkedett : így 1844-ben 1333 gramm ezüst vásárlóértéke meg-
egyezett  2000 grossal 1860–1870 között .339 Tehát a két koszovói város jövedelem- 
intervallumait is ennek megfelelően kell módosítani. Ezek alapján  Priština  Pomor-
jénál ugyan szegényebb (1000, pontosabban 666 gros alatt  75%), de  Provadijánál 
némileg módosabb, főleg ami az elit arányait illeti.  Vučitrn esetében a korrigálás 
csak a legszegényebb rétegek (333 gros alatt , illetve 333–666 gros között ) esetében 
hozott  némi változást, de  Provadijánál így is szegényebbnek tekinthető, különösen 
az alsó társadalmi rétegek részesedését illetően. Az elit gazdagodásán túl megál-
lapítható az is, hogy  Bulgáriában a kispolgárság erősödését (is) okozta a 19. század közepi 
gazdasági változás (500–1000 gros között  42%), míg a két koszovói városban éppen 
ez a réteg volt igen gyenge (333–666 gros között  32 és 25%) a gazdasági fellendülés 
korszaka előtt  (II. 22. ábra).

A korrigált intervallumokon belül megvizsgálva a keresztények és muszli-
mok arányát egyértelmű, hogy  Prištinában a szegények között  33%-os arányuk-
kal a keresztények felülreprezentáltak (az összlakosságból való részesedésük csak 
25% volt). A középrétegek tekintetében hasonló volt arányuk a teljes közösségben 
mért részesedésükhöz. A muszlim közösség harmada viszont 666 gros felett i jöve-
delemmel rendelkezett , a keresztény társadalomban azonban ez 15% sem volt. A 
legszegényebbek közé tartozott  viszont a keresztények 60%-a, míg a muszlimok-
nál ez csak 38% volt. 

 Vučitrn esetében a két millet viszonylag kiegyenlített  vagyoni struktúrát 
mutatott  1844-ben, de a legszegényebbek aránya a muszlimok között  13%-kal na-
gyobb volt, mint  Priština esetében (noha a keresztények még ennél is nagyobb 
arányban részesedtek a 333 gros alatt i adóköteles jövedelemmel rendelkezők cso-
portjából). A leggazdagabbak között  nem volt keresztény, de a vagyonosak között  
a keresztény millet felülreprezentált volt (1000–1333 gros). A többi réteg esetében 
a keresztények részesedése megegyezett  összlakosságbeli arányukkal (II. 72. táb-
lázat). (Ismételten megjegyzendő, hogy a jövedelem alapján vázolt társadalmi kép 
nem feltétlenül egyezik a vagyon alapján kirajzolható képpel.)

Míg tehát a bolgár és oszmán társadalom jövedelmi-vagyoni állapota 1870 körül a 
gazdasági fellendülés kiaknázása miatt közelített egymáshoz, a Tanzimat kezdetén a  Balkán 

338   További bizonytalansági tényező, hogy vidéken nem feltétlenül módosult a fogyasztói árindex.
339   Ugyanakkor az ipari bérek is 50%-os emelkedést mutatt ak  Isztambulban, tehát a reálbér nem 

változott . Mintánkban azonban az ipari foglalkoztatott ak aránya kisebb a rurális és tercier ága-
zatokban foglalkoztatott akénál, tehát ebből messzemenő következtetéseket nem tudunk levonni. 
Mindenesetre ezek fi gyelembevételével a városok között i különbség eliminálódik.  Özmucur, S.– -
Pamuk, Ş.: Real Wages i. m. 301.
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nyugati régióiban, a gazdasági fellendülést közvetlenül megelőzően jelentős differencia volt 
a keresztény és muszlim millet között.

(7) Ami a nem helyben született ek helyzetét illeti,  Prištinában a nevek alapján 
több mint 80 muszlim és mintegy 10 keresztény bevándorlót sikerült azonosíta-
ni, ami az összes név csupán körülbelül 9%-a. A nem helyben született ek aránya 
ennél nyilván nagyobb lehetett : a számok tükrében a keresztény társadalom jóval 
kevésbé volt mobilis  Koszovó körzetében (nyolcszor annyi muszlim bevándor-
ló, mint keresztény, miközben a városban a muszlimok aránya csak háromszoros 
volt). Ez egyrészt a keresztények magasabb arányára utal a földhöz kötött  (így a 
migrációban nem részt vevő) vidéki ráják esetében, másrészt arra, hogy a muszlim 
többségű város nem volt a keresztények elsőrendű célterülete, s így az etnikai csere 
előrehaladott  állapotban lehetett . Talán erre utal az is, hogy a bevándorlók közül a 
Yanovali melléknévvel rendelkezők mind muszlimként kerültek összeírásra (8 fő), 
noha a település a középkorban  Raguza szárazföldi kereskedelmi partnereként 
a katolikus szlávok (horvátok) egyik központjának számított   Koszovóban. Még 
meglepőbb, hogy a muszlimokat kibocsátó területek közül a közeli  Novobrdo (15 
fő) játszott a a legfontosabb szerepet (noha az utolsó szerb főváros a közelmúl-
tig nem volt albán/muszlim többségű). Ezt követt e  Vučitrn (5),  Prizren (4),  Ipek 
(3),  Lipjan (3),  Zaskok (2), tehát a bevándorlók jelentős része a szűk környékről 
származott .  Djakova és  Gilan 1-2 bevándorlót adott . Koszovón kívülről  Dupni-

II. 72. táblázat. 

A keresztény és muszlim társadalom belső rétegződése koszovói városokban

 az éves jövedelem alapján, 1844

a)  Priština

Éves jövedelem
Muszlim 

(fő)
Keresztény 

(fő)
Muszlim 

(%)
Keresztény 

(%)
Muszlim 

(%)
Keresztény 

(%)

1333 gros felett 105   9 92,11  7,89 13,38  3,01

1000–1333  51   9 85,00 15,00  6,50  3,01

666–1000  83  25 76,85 23,15 10,57  8,36

333–666 247  79 75,77 24,23 31,46 26,42

333 alatt 299 177 62,82 37,18 38,09 59,20

b)  Vučitrn

Éves jövedelem
Muszlim 

(fő)
Keresz-
tény (fő)

Muszlim 
(%)

Keresz-
tény (%)

Muszlim 
(%)

Keresz-
tény (%)

1333 gros felett 14  0 100,00  0,00  8,05  0,00

1000–1333  5  7  41,67 58,33  2,87  6,09

666–1000 13  9  59,09 40,91  7,47  7,83

333–666 48 24  66,67 33,33 27,59 20,87

333 alatt 90 75  54,55 45,45 51,72 65,22

A 15465. sz. temetuat defter és a 15477. sz. temetuat defter alapján.

Osmanlı Arşiv Belgelerinde. Kosova vilayeti i. m. 363–413. 
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ca (2), Shkodra (2), a közeli szerb  Retkošer (3) és  Trstenik (2), valamint  Mitrovica 
(2),  Skopje,  Niš és  Belgrád (1-1) emelhető ki. A keresztény migránsok legfőbb ki-
bocsátó központja  Vučitrn (3 fő) volt,  Prizren,  Štip,  Mitrovica,  Ipek 1-1 főt adott . 
Meglepő, hogy a migráns keresztények jövedelme nem maradt el a migránsként 
azonosítható muszlimokétól (átlag 540 piaszter), akik viszont szegényebbek vol-
tak, mint a helybeli muszlimok (átlag 700 piaszter), noha a nem helyben született  
musz limok között  8 tímár- és 2 csiftlikbirtokost, illetve gazdag parasztot is találunk 
(közülük csak 3-nak volt a jövedelme 1000 piaszter alatt ). A muszlim bevándorlók 
szegénységének oka, hogy zömmel mezőgazdasági munkások, çapacik, bostancik 
voltak (8 fő), illetve sok volt köztük a fuvaros (6 fő), szabó(legény) és a sekbán (5 fő), 
akiknek az éves adóztatható jövedelme a 300–400 piasztert sem érte el (szemben a 
két kereskedővel, akik 750 kurus felett  kerestek). A keresztény bevándorlók zöme 
szintén 300 gros körül keresett , az átlagot a kereskedők húzták fel.

Más – szintén szisztematikus – adóösszeírások alapján is lehetőség nyílik 
mind a városszerkezet, mind a társadalomszerkezet, mind a gazdasági funkciók 
rekonstrukciójára, noha (éppen az eltérő adóösszeírások miatt ) ez nem jelenti a 
prištinai eredmények automatikus összevethetőségét (miként a vagyont felmérő 
szidzsilek alapján készült kimutatások sem vethetők össze az adóösszeírások-
kal, illetve a jövedelmet kimutató temetuatregiszterekkel, hiszen eltérő jelenségre 
mutatnak rá). Okawara az 1852-es damaszkuszi vergiregisztert a gazdaság és a 
városszerkezet sajátosságának elemzésére használta, a társadalmi viszonyok re-
konstrukciójára (a fent említett  hét kérdés alapján) nem tett  kísérletet.  Damasz-
kuszt sokáig az oszmán város típuspéldájának tartott ák, de mivel szerkezete je-
lentősen eltér a balkáni városokétól s a korábban feltételezett ől is, inkább csak a 
félsivatagi–anatóliai területek mintaképének tekinthető. Az 1840-es évektől a vá-
rost nyolc körzetre osztott ák: Qanawat, Midan Tahtani és Midan Fawqani külvá-
rosai a központt ól délnyugatra, Shaghur, Qaymariyya és ‘Amara a fallal körülvett  
központi városrészben, míg Suq Saruya és Salihiyya északnyugaton. Mindegyik 
további mahallékból állt. A város összesen 189 ilyen kis negyedből állt, egy negyed 
átlag 80 házból (8 és 530 között  ingadozva). Minden kis negyedben volt egy me-
cset és szökőkút, a lakók a negyed kapuján kilépve a főút mentén vett ék az irányt 
a negyedek között  elhelyezkedő piacok és fürdők felé. A városban 58 fürdő volt 
ekkor és ezek a főutak mentén helyezkedtek el, ahol a vízvezetékek futott ak. Eb-
ben az időben javított ák ki az Omajjád-mecset alatt  húzódó vízvezetékrendszert, 
amelyet állami adók formájában a lakosságra áthárított ak. Ez nem egyedi jelenség 
volt:  Aleppóban a század elején a vízhasználat fejében hathavonta kivetett ék a sal-
jan nevű adót, ami 1819-ben egy lázadást eredményezett .  Damaszkuszban szintén 
kísérleteztek az adó rendszeressé tételével, de ez ugyancsak a lakosság lázadásai 
miatt  1820 körül és 1831-ben is meghiúsult,340 bár az 1860-as, keresztények elleni 
lázongások során az áldozatok kártalanítását sikerült keresztülvinni a helyi musz-
lim lakosság tiltakozása ellenére.

340    Okawara, T.: The Urban Fabric of Damascus in the Middle of the Nineteenth Century: A Study of 
the Tax Register (Rüsum Defteri) of 1852. In: Frontiers of the Ott oman Studies Vol. 1. i. m. 167–187.
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A nagyobb városrészek élén a városi medjlis vezetője és helyett ese, továbbá 
egy imám és az alkörzetek (mahallék) mukhtárjai341 álltak. Az agák feladata volt 
a közbiztonság biztosítása és a törvény betartatása. Ezek eredetileg katonai sze-
mélyek voltak, például a  Damaszkuszban állomásozó janicsárparancsnokok is 
e posztot bírták.  II. Mahmúd reformjai, a janicsárság felszámolása után ez az 
elit összezárt, és helyi hatalmi bázist kiépítve refomellenes csoportot alkotott . A 
Tanzimat idején sokuk sikeresen mentett e át pozícióját s épült be az állami hiva-
tali rendszerbe, mindazonáltal tekintélyük nagyobb része helyi társadalmi-gaz-
dasági pozícióikból eredt, s nem az állami felhatalmazásból. Az agák (immár 
„előkelő” jelentésben) saját soraikból választott ák meg a körzetet felügyelő agát, 
akit a tartományi gyűlés, a medjlis erősített  meg.342 (Ez a 18. századi aján-rend-
szer működésére hasonlít.) Az agák feladata volt az adószedés és a fegyverek 
begyűjtése is. 

Az 1852-es vergiösszeírás 25 600 adóegységet talált a városban,343 ebből 
14 800 lakóépület volt, tehát termelési tevékenységet (bolt, kert, raktár, hombár, 
 műhely) a maradék bő 40% végzett , ami magas arány. Ez jelentősen különbö-
zött  az 1827-es ihtisab-adóösszeírás struktúrájától és értékétől is. A vergi ugyanis 
az éves bérleti díj/jövedelem 10%-a volt,344 s 1 millió kurust ért el összege (40 
 piaszter/épület). A legnagyobb adót egy kert (bostan) fi zett e, 12 ezer kurust, 8000 
kurus felett i adót fi zetett  további hét kert, hat közfürdő, öt malom, két hán, egy 
olajprés és mindössze egy lakóház. Ez arra utal, hogy a városban jelentős ipar 
létezett , mely a korábbi feltevések szerint a természetföldrajzi adott ságoknak 
megfelelő területi specifi kációt és egyben társadalmi elkülönülést jelentett . Ezt 
látszik megerősíteni, hogy az egyes körzetek adóértéke között  is jelentős különb-
ségek voltak. Az átlagos bérleti díj a salihiyyai Akrad negyed 40 kurus értékű 
minimuma és a Qaymariyya körzeten belüli al-Fidda negyed 1050 kurusa között  
ingadozott . A különbséget befolyásolta a piacokhoz és vízhez való hozzáférés, a 
területnagyság és a magasság. Akrad ugyanis lejtőn feküdt, a városközpontt ól 
legmesszebbre. A házak nagy száma (537) és a piaci üzletek kis száma – 25 bolt: 
két cipész (jazmati), két állatorvos (baytar), két zöldséges (fakihani), egy hentes 
(lahham), három raktár, két olajprés – szintén befolyásolták az adó (és így a he-
lyiek jövedelmének) nagyságát. Pékség vagy fürdő nem volt. Ezzel ellentétben 
al-Fidda a városfalon belül feküdt, így biztonságos volt, s a  Qanawat folyó kö-
zelsége miatt  a fürdő is közel volt, ráadásul Qaymariyya főutcájának piaca négy 
pékséget, 11 élelmiszerüzletet és további 192 egyéb boltot számlált. A Naqqashat 
negyed ugyan szintén a városközpontban helyezkedett  el, közel a piacokhoz és 
fürdőkhöz, viszont ipari létesítményei és piacai nem voltak, így az átlagos épü-

341   A mukhtárok és keháják kinevezése a városnegyedek élére Shaw szerint az ihtisab adó bevezetésé-
nek következménye. Felett esük az isztambuli ihtisab agasi volt, eredeti céljuk a népesség megszám-
lálása és az öltözködési reformok ellenőrzése volt.  Shaw, S.– Shaw, E. K.: History of the Ott oman 
Empire and Modern Turkey. Cambridge, 1987. 46–47.

342   Így például 1842-ben, Hasan Hajdar aga halála után  Suq Saruya körzet 16 előkelője (agája) Said 
Aga Rimahit választott a meg e posztra, akit a tartománygyűlés is megerősített  hivatalában.

343   A mecsetekről és a szökőkutakról az adóbevallás nem tanúskodik, mivel ezek adómentesek  voltak.
344   Nem egyedi, de nem is általános jelenség.
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letenkénti vergi csak 200 piaszter volt.345 (Ez a vidéki elit vergi adójához, vagy a 
3–5 ha-os pleveni gazdák vagyon/jövedelemadójához hasonló.)

 Sauvaget lehatárolása szerint  Damaszkusz körzetei funkcionális körzetek 
voltak. A karavánszerájok 75%-a a városfalon belül az északnyugati részen volt 
(Okawara szerint viszont csak 35% volt itt ). Ez volt gazdasági értelemben a város 
szíve: a textilipari üzemek és a vámházak itt  álltak, illetve az arany- és ezüstfel-
dolgozás (ötvösök, pénzváltók) jelentős része itt  ténykedett  (Amara és Shaghur 
negyedek). A város keleti felén laktak a zsidók és keresztények, s nem volt jel-
legzetes ipari vagy kereskedelmi arculata (Qaymariyya). A citadellán kívül, de 
még a városfalon belül, nyugaton volt a fegyverek, lovak és friss ételek piaca, 
miként a katonai és kormányzati tisztviselők lakhelye (Suq Saruya és Qanawat). 
A város déli része szolgált gabona- és húsellátó területként, mert ez esett  a leg-
közelebb a termékeny   Haurán-fennsíkhoz (Midan Tahtani és Midan Fawqani). 
Jellegzetes épületei a hombárok voltak. Laktak itt  beduinok és agák, akik a ga-
bonaellátást kontrollálták. Salihiyya negyed a  Qasiyun-hegy lábánál az iszlám 
tudósok központja volt. Ipar és kereskedelem itt  sem volt. Okawara elemzése 
szerint 1852-ben a 11 400 adóköteles gazdasági egységből 2175 és 2170 esett  
Amara és Shaghur területére (37% az egyenletes eloszlás esetén várt 25%-kal 
szemben), s a nagykereskedelmi forgalom és a banki ügyletek 80%-a itt  zajlott  
az adók értéke alapján, ami megerősíti e két körzet vezető gazdasági szerepét. 
Meglepőbb, hogy a gabonatermelés zömét a déli Salihiyya (40%) mellett  Sha-
ghur (30%) produkálta, az állati termékek felét Midan Fawqani és Qaymariyya. 
A textil 32%-a Qaymariyyából jött , tehát a keresztények és zsidók részt vett ek a 
modern ipari tevékenységekben, noha a szakirodalomban hagyományosan nem 
őket kötött ék ezekhez a gazdasági tevékenységekhez, így máris módosul a  Sau-
vaget által vázolt kép. (Sokan közülük  Aleppóból költöztek át az 1822-es föld-
rengés után, s az 1860-as keresztényellenes atrocitások után oda is tértek vissza.) 
A dohányra és kávéra kirótt  adó negyede Suq Saruyából származott  (vélhetően 
az elit nagyobb fogyasztása miatt ). Qanawat adta a vegyipari cikkek felét, Amara 
a faipari termékek 46%-át. Suq Saruya adta a fémtermelés 40%-át (a fegyverpiac 
ezt magyarázza). Az 1852-es regiszter alapján levont következtetések lényegé-
ben megkérdőjelezik  Sauvaget modelljét – az összes kereskedelmi és közlétesít-
mény a főutak mentén helyezkedett  el, s nem funkcionális elkülönülés alapján 
koncentrálódott  az egyes negyedekben. 

II. 1. 5. Helyi hatalom és politika. A helyi és a központi elit összetétele, 
hatalmának alapja és stratégiái a periférián

Cem  Emrence szerint a Tanzimatra és a külföldi gazdasági behatolásra adott  vá-
laszt illetően a birodalmat nem lehet és nem is helyes egységesen kezelni. Ő három, 
területi sajátosságokhoz kötődő fejlődési útvonalat különített  el a muszlim terü-
leteken is (az európai részek vizsgálatától eltekintett , célja ugyanis  Abdülhamid 
hipotézisének a tesztelése volt, miszerint a pániszlamizmus eszmerendszere, a bi-

345    Okawara, T.: The Urban Fabric of Damascus i. m.
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rodalom kulturális egységének, identitásának megteremtése elegendő a nyugati 
veszély elhárításához s a muszlim perifériák integrálásához),346 mely eltérő adott -
ságokból kiindulva eltérő kimenetet eredményezett . A tengerparton a (kül)gazdaság, 
a centrumban a politika, a frontierzónában (periféria) pedig a hatalmi harc határozta meg 
az események menetét. A perifériákon a folyamatok nem mindig a klasszikus for-
gatókönyv szerinti eredményt hozták. Így például a nyugati gazdasági behatolás 
jellege és ideje is eltérő, mint a klasszikus példaként tekintett  tengerparti zónában. 
Ceylan szerint a változások okait a nyugati történetírás hajlamos egyoldalúan ke-
zelni, a nyugati jogrend és gazdasági rendszer bevezetésének hatásaként tekinteni 
rájuk. Csakhogy a változások az oszmán periférián nem is közvetlen érintkezés 
eredményeként alakultak ki, hanem az oszmán államhatalom közvetítésével zaj-
lott ak. Továbbá a perifériák is hordoztak olyan sajátosságokat ( Irakban a mame-
lukok szövetsége), melyek eltértek a birodalmi centrumtól, tehát a végeredményt 
nem lehet csak a külső meghatározott ságok (például a Brit Kelet-indiai Társa-
ság szerződéses tevékenysége) számlájára írni.347  Irakban például  Szuez (1869) 
gazdasági jelentősége jóval nagyobb, mint  Balta-Limáné (1838),348 nem véletlen, 
hogy a  Midhat előtt i (1869),349 de a mamelukok legyőzése utáni (1831) korszakot 
a helyreállítás korának tekinti a történeti irodalom, és nem a modernizáció vagy 
a gazdasági fellendülés korának (mint a tengerparti részek esetében).350 E korszak 
két legfontosabb vívmánya  Irakban ugyanis a decentralizáltság megszűnése és a 
feudalizmus lebontása, mely a központi területeken egy generációval hamarabb 
lezajlott .

A Tanzimat helyi struktúrákra gyakorolt hatása három kimenetet eredmé-
nyezett  a perifériákon. A centralizáció kevés helyen volt sikeres: gyakoribb volt 
a kormányzat behatolása a helyi közösségekbe és azok transzformálása, míg a 
távoli perifériákon megmaradt a helyi közösségek alkupozíciója.  Kelet- Anatóliá-
ban például a helyi törzsi vezetők hatalma a vidéki vallási vezetőkre háramlott  
át ( Bedirhan Bey,  Mir Mohammad). Amikor 1847-ben sikerült az autonóm kurd 
emirátusokat megdönteni, a sejkek és sayyidok szerezték vissza a hatalmat (Nehri 
sejk), s nem a központi bürokrácia. Itt  tehát a helyi elitek közötti váltógazdálkodás 
játszódott  le, a központi hatalom csak lokális aktorokon keresztül volt jelen, így 
nyílt központi-helyi ellentét sem alakult ki.  Libanonban a drúzok és a síiták je-
lenléte, valamint az   al-Atrash klán ereje,  Bászrában a  Sadun család miatt  1890-ig 

346    Emrence C.: Remapping the Ott oman Middle East: Modernity, Imperial Bureaucracy and the Isla-
mic State. I. B. Tauris, New York, 2012.

347    Ceylan, E.: Ott oman Origins of Modern Iraq. Political Reform, Modernization and Development in 
the Nineteenth Century. I. B. Tauris, 2011. 9.

348   Uo. 9.
349   Miként  Bulgáriában,  Midhat tevékenysége  Irakban is elsősorban a külső körülmények kedvező 

fordulata révén vált sikeressé, s nem a belső erőfeszítések eredményeként. Így akár szimbolikus-
nak is tekinthetjük az 1869-es évet (a gazdasági és politikai modernizáció véletlen egybeesése 
 miatt ).

350    Irakban az utolsó mameluk,  Daud pasa (1817–1831) a janicsárok saját seregébe való besorozásával 
és a Brit Kelet-indiai Társaság jogosítványainak megkurtításával már modernizációs lépéseket is 
tett . A janicsárok használhatatlansága azonban ismét megerősítést nyert, mikor  Ali Riza aleppói 
pasa 1831-ben ellenállás nélkül vett e be  Bagdadot.
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legalábbis kettős hatalom volt érvényben.351 Itt  időleges paktumok és „oszd meg 
és uralkodj” módszerek segítségével ért el eredményt a kormányzat.352  Transzjor-
dániában a négy törzsi vezetőből csak kett őt sikerült leváltani ugyanilyen prakti-
kákkal, a többi helyen a törzsi vezetők szerepe megkérdőjelezhetetlen maradt.353 
A felekezetileg megosztott  helyeken a pániszlám állami ideológia sem kapott  táp-
talajt, az állam nemcsak a politikai és gazdasági befolyása helyreállítása érdekében 
kényszerült komoly küzdelmet folytatni, de a szellemi hatalmat is vissza kellett  
szereznie. Tipikus reakció volt a vidékiek és városiak szövetsége a központi hata-
lom ellenében, mint a kurd  Bedirhán és  Moszul városi előkelőinek koalíciója (noha 
a vidék–város reláció sohasem volt ellentétektől mentes). Az állam ekkor a vidéki 
sejkek hatalmát kezdte el először lebontani,354 mert az volt kevéssé „virtuális”, job-
ban megfogható és lokalizálható, s a sejkek gyengülésével párhuzamosan rendült 
meg a városi elit is. Ott  azonban, ahol a törzsi vidék további támogatókat talált 
(mint a beduinok a britek személyében), a lokális elit hanyatlása nem volt gyors és 
visszafordíthatatlan folyamat.

A Tanzimat során tehát sikerült ugyan a helyi elit túlhatalmát megtörni, de 
ez semmiféleképpen nem jelentett e annak eliminálását. Erre egyrészt az adóbérlés 
és a vezető állami hivatalnokok rotációjának fennmaradása miatt  sem volt lehető-
ség:355 a helyi elit gazdasági hatalmának alapja megmaradt, csak a vezető politikai 
pozíciókból sikerült kiszorítani, s ott  sem mindig sikerrel. A perifériákon eltérő 
hatékonysággal érvényesült az államnak a helyi potentátok váltógazdaságszerű 
versenyeztetésen alapuló „oszd meg és uralkodj” stratégiája. Láthatt uk, hogy  Bul-
gáriában sem a modernizáció, sem az ajánok, majd a régi csorbadzsik letörése, a 
rivális rétegek egymás elleni kijátszása nem hozta meg a várható eredményt, a 
stabilitás fennmaradása nem a reformok minőségének (tehát nem a saját erőfe-
szítéseknek), hanem a külső körülmények okozta kedvező gazdasági helyzetnek 
volt köszönhető. A perifériákon (is) fennmaradt a korrupció, sőt látni fogjuk, hogy 
a központ tudatosan számolt ezzel a költségek (vezető tisztviselők) bérezésénél. 

351    Irakban a hatalmi vákuumot helyi potentátok töltött ék be: grúziai mamelukok  Bagdadban és egy 
helyi család, a Jalilik  Moszulban 1726-tól,  Süleymaniyéban pedig a kurd  Baban család.  Çetinsaya, 
G.: Ott oman Administration of Iraq, 1890–1908. Routledge, London, 2006. 5–6.

352   A Sadun klán földbirtokhoz jutása elidegenített e őket a Muntafi q törzstől, ezzel presztízsük és le-
gitimitásuk is csökkent. Ráadásul az oszmánok elkezdték őket versenyeztetni az adóbérletért, így 
sok korábbi szövetségesével sikerült összeveszíteni a klánt, majd miután a  Balkán-háborúk idején 
az oszmánok kivonták a tartományi haderőt, teljesen ellehetetlenültek, hiszen állami hivatalnok-
ként korábban már elvesztett ék törzsi hadúri pozícióikat (a Muntafi q törzs katonai ereje felett i 
rendelkezést), most pedig már a reguláris erőkre sem támaszkodhatt ak.  Owen, R.: The Middle 
East i. m.

353    Emrence, C.: Remapping the Ott oman Middle East i. m. 82.
354    Ceylan, E.: Ott oman Origins of Modern Iraq i. m. 9.
355   A hivatalnokok áthelyezésének gyakorisága nyomon követhető gyermekeik születési helye alap-

ján. Az isztambuli születésű Muhammad Şerif  Rauf pasa müteşarrif egyik fi a  Bosnasarajban, a 
másik  Isztambulban, egyik lánya  Jeruzsálemben, a másik  Boszniában született , felesége bolgár 
tartományból származott . Hadji Junus Vehbi főbíró  Rizában született , fi a  Janinában, egyik lánya 
 Mekkában, másik  Bagdadban, két felesége cserkeszföldről származott . Ezzel szemben az alacso-
nyabb rangú Said efendi Hafi  és felesége, valamint gyermeke mindannyian Iraklionban ( Kréta) 
látt ák meg a napvilágot, noha öt évvel idősebb volt a pasánál.  Büssow, J.: Hamidian Palestine. 
Politics and Society in the District of Jerusalem, 1872–1908. Brill, Leiden–Boston, 401.
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Ez éppenséggel a központi büdzsé számára költségtakarékos módszer volt, de a 
rendszer fennmaradása hosszú távon rontott a az átláthatóságot, csökkentett e a be-
vételeket, növelte a helyi és központi hatalom között i összefonódást (vagy fokozta 
az ellentéteket, ami ugyanolyan kedvezőtlen volt a centrum szempontjából), azaz 
éppen a reformok ellen hatott . Az alkalmazott  „gyógyír”, a rotációs rendszer nem 
csökkentett e a korrupciót magát, de a központi hatalom tekintélyét igen. A rend-
szer tehát sok tekintetben hasonlított  az ajánok korában tapasztalt torzulásokra.

A helyi elit fennmaradt, de immár nem szükségszerűen vett  részt a politikai 
hatalomgyakorlásban, míg az állami elit továbbra sem rendelkezett  helyi kapcso-
lati tőkével és gazdasági hatalommal. Tapasztalat szerint a helyi potentát, illet-
ve a kormányzati elit pozícióját akkor tudta stabilizálni, ha az előbbi a meglévő 
gazdasági hatalma mellé politikai, az utóbbi politikai hatalma mellé gazdasági 
hatalomra tudott  szert tenni. Ez utóbbi csoport azonban éppen idegen származá-
sa, gyenge beágyazott sága s rotációja miatt  csak ideiglenes gazdasági hatalomhoz 
tudott  jutni.  

A Tanzimat nem csak politikai-adminisztratív reformokból állt. Büssow sze-
rint az ekkor bevezetett  gazdasági reformok szintén az „új”, ajánnak nevezett  vá-
rosias helyi elit hatalmát erősített ék meg (mint  Ruméliában a csorbadzsikét) – mi-
közben megtörte a vidéki sejkekét –, s ez a frakcióharcoknak kedvezett  a látszóla-
gos centralizációs tendenciák ellenére is.356 

Az oszmán kormányzat komoly küzdelmet folytatott  a frontierzóna bizton-
ságának helyreállításáért. A decentralizációs korszak létbizonytalansága – mely a 
központi kiadások lefaragásának és a bevételek növelésének kényszeréből eredt 
– hosszú távon, a termelőerők teljesítményének csökkenése révén redukálta a 
központi bevételeket.  Palesztina általános állapota katasztrofális volt: a politikai 
cél jaik elérése érdekében a beduinokat felhasználó, egymással rivalizáló helyi elit 
miatt  a vidék az 1850-es évekre pusztasággá változott . A földnek csak hatodát ve-
tett ék be, a többi „az arabok sátraitól feketéllett ”. Az Abu Gosh és a Laham csalá-
dok támogatói harcuk közben módszeresen pusztított ák az olajfa- és citrusültetvé-
nyeket, s elhajtott ák az állatokat. 1856-ban aztán keresztényellenes felkelés tört ki: 
nehogy a külföld beavatkozzon, az oszmán állam gyorsan kormányzót nevezett  ki 
 Nabluszba és  Arrabába a legharciasabb helyi család, az Abd el-Hádi központjába, 
akikkel aztán 1859-ben leszámoltak, ezt követt e a hebroni emírek hatalmának ha-
sonlóan erőszakos megtörése, majd a beduinokkal való leszámolás. Ezt követően 
a helyi hatalmasságok harca békés mederbe terelődött , a medjlis üléstermére korlá-
tozódott .357 A békés korszak beköszöntét jelzi, hogy 1872-re a földeknek már csak 
egytizede volt vetetlen.  Jaff a tengerentúli exportja az 1853-as 24 ezer angol fontról 
1857-re 156 ezerre, 1881-re 336 ezerre nőtt . Az export zöme gabonából és citrus-
félékből állt. Az előbbi 150 ezer fontt al tetőzött , az utóbbi 12 ezerről nőtt  68 ezer 
fölé 1850–1880 között . Az import 1875 (az utolsó szuffi  cites év) és 1881 között  174 
ezer fontról 370 ezer fölé emelkedett ,358 ami a fogyasztópiac bővülését jelzi (mely 
szintén békés körülményekre utal).

356    Büssow, J.: Hamidian Palestine i. m. 6–7. fejezet.
357    Owen, R.: The Middle East i. m. 174–175.
358   Uo. 176.
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A helyreállított  oszmán impérium működése jelentős különbséget mutatott  
az egyiptomi (modernizációs) mintához képest.  Szíriában az egyiptomi invázióig 
nem volt számott evő modernizáció.  Abdullah akkói pasa (1818–1831) monopóliu-
mokkal és adóbérletekkel operált. Amikor Mohamed  Ali fi a,  Ibrahim meghódítot-
ta a tartományt, az általa kivitelezett  modernizációs lépések legfőbb célja 40–60 
ezer fős serege ellátásbiztonságának megteremtése volt. Ez új adók megjelenését 
(mint a fejadó jellegű ferdeh, farda) implikálta,359 melyek 1836-ban már a központi 
jövedelem harmadát tett ék ki. Az adóterhek  Libanonban például megháromszoro-
zódtak.360 A keresztények és zsidók a dzsizjét is fi zett ék, de ett ől még a muszlimok 
nem örültek az új adónemnek, hiszen először fordult elő a birodalom történetében, 
hogy fejadót kellett  fi zetniük, s így megkérdőjeleződött  keresztények felett i szup-
remáciájuk (melyet egyébként Ibrahim több más rendelkezése is kétségbe vont). 
Ez nem tett e népszerűvé a megszállókat. A meghódított  tartományok adminiszt-
ratív egységesítése ( Nagy-Szíria) és a vele járó, egyiptomi mintájú centralizáció 
ez esetben szintén javított ák a hatékonyságot. A kereskedelem fellendítését célzó 
rendelkezések folytán 1836-ban – a régi módszerekkel operálva – adóbérletbe ki-
adott  damaszkuszi vámbevételek beszedésének joga háromszor akkora áron kelt 
el, mint 1830-ban. A bevételek 35%-a közvetett  fogyasztási adókból és az oktrojból 
(a városba érkező áruk piaci vámja) jött  (meglepően modern bevételi szerkezetről 
tanúskodva); 22–34% volt a farda részesedése, 19% a miri-adó (a földadó egy sajá-
tos változata),361 10% vám, míg a nem muszlimok által fi zetett  dzsizje mindössze 
2%-kal járult hozzá a büdzséhez (ami jól mutatja a farda jelentőségét). A szíriai 
bevételek elérték a 65 millió piasztert ( Libanon nélkül).

A növekedés ellenére a bevételek sohasem voltak képesek fedezni az okkupá-
ció költségét, sőt a szultánnak adandó 17,5 milliós tribútumot sem tudta szuffi  cit-
ként előállítani a tartomány, így ez is az egyiptomi területekre hárult.362 Hiányzott  
a helyi középvezetői réteg, a sejk, akire a földadó beszedését rábízhatt ák volna. 
 Szíria valójában tehertétel volt Mohamed Alinak. A britek itt  is tiltakoztak a kül-
kereskedelem monopolizálása ellen (a vámok nem is játszott ak nagy szerepet a 
bevételek között ), így Ibrahim csak a belkereskedelmet tudta monopolizálni. De 
rohamléptekben haladt a terület újjáépítése. John  Bowring angol konzul szerint 37 
ezer új eperfát ültett ek  Tripoli,  Bejrút és  Szaida között , a selyemexport 1833–1836 
között  582 báláról 1760 bálára ugrott .  Latakia gabona- és  Szíria gyapott ermő te-
rületei megduplázódtak, a  Bekaa-völgyben 170 települést újratelepített ek.  Bejrút 

359   Az egyiptomiak minden 16–60 éves férfi ra kivetett ék a progresszív fejadót, farda néven, melynek 
értéke 15 500 piaszter között  szórt.  Szíriában 1835-ben 300 ezer férfi  15 millió piasztert fi zetett , azaz 
egy főre átlag 50 piaszter értékű farda jutott .  Libanonban 38 ezer férfi  1,8 millió piaszter fardát 
fi zetett , ami hasonlóan 50 piaszteres átlagértéket ad ki.

360   Az egyiptomi hódítás előtt  Jazzar és Abdallah 2500, Bashir további 2500 erszény adót szedett  be, 
amely 2,5 millió piasztert tesz ki összesen. Ezzel szemben az egyiptomi megszállás idején csak az 
új adó, a farda 2,5 millió piasztert jelentett , a miri 1,25 milliót, Bashir emír pedig 5 milliót szedett  
be – ez összesen 8,75 millió. Az adminisztráció hatékony volt: az adószedés költségei alacsonyak 
voltak, ami az egyiptomi adminisztráció hatékonyságát dicséri:  Libanonban a 800 ezer piaszteres 
összegnek csak 3%-a jelentkezett  költségként.  Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 41. és 416.

361   Jelentős csökkenés a másutt  szokásos 33–50%-os részesedéshez képest.
362   Ennyiben is különbözik a helyzet  Bosznia-Hercegovina osztrák–magyar megszállásától.
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6000-es kisvárosból 30 ezres kereskedelmi központt á nőtt e ki magát.363 A tradicio-
nális elitből a helyi ulemák hatalma is ekkor roppant meg először, az egyipto miak 
korlátozták a tanácsban ülők számát, a vallási bíróságok jogkörét a személyes 
ügyekre korlátozták, de az ulemák az egyiptomi kivonulás után újra megerősöd-
tek és keresztényellenes zavargásokat is sikerült kirobbantaniuk.364 

A változások irányát egyértelműen jelezte (még a gülhanéi hatt-i şerif előtt ), 
hogy  Ibrahim pasa engedélyezte libanoni keresztény katonáinak, hogy lovon vo-
nuljanak be  Damaszkuszba, megtörve ezzel egy ősi – a muszlimok felsőbbrendű-
ségét hirdető – tradíciót, felszítva ezzel a térségben a keresztény–muszlim ellenté-
teket. Az a tény, hogy a keresztények az oszmánok ellenfelét támogatt ák a hatalmi 
küzdelemben, ugyancsak nem járult hozzá a megbékéléshez, s így újabb törés-
vonal jelentkezett  a családok között i rivalizálás mellett . (A helyzet egyre bonyo-
lultabbá vált, ami majd végül az 1850–1880 között i libanoni parasztfelkelésekhez 
vezetett .) Ibrahim ráadásul egy keresztényt nevezett  ki a tartományi tanács élére 
és engedélyezte a keresztényeknek az alkohol árusítását és vásárlását is. 1840-es 
visszavonulásakor a muszlimok összezúzták a keresztény boltokat.365 

A török uralom visszatértével a régi gyakorlat tért vissza. Az egyiptomiak ki-
vonulása után az oszmánok ugyan eltörölték a muszlimok által is fi zetendő fardát, 
de bevezett ék helyett e az i’anát, s a bérelt házakra és földekre szintén adót vetett ek 
ki (werko, vergi). De  Damaszkuszban például a vergi csak 10 ezer fontot jövedelme-
zett , míg az egyiptomi időkben a farda 20 ezer fontot adott .  Szíria összbevétele az 
első két évben 27,5 millió piaszterről 17,5 millióra csökkent. A terhek könnyítése 
és a megszállók által létrehozott  struktúra felszámolása természetesen érthető po-
litikai lépés, de nagy ára volt. A bevételekre ugyanis szükség volt. A birodalom 
eleinte nem tudta eldönteni, hogy a fejadókra támaszkodva az 1839-es egalitárius 
intézkedések irányába lépjen tovább, kivívva ezzel a helyi muszlimok ellenszen-
vét és gyengítve ezzel frissen megszilárdított  uralmát, vagy a földadót részesítse 
előnyben (melyet ugyan szintén – és régóta – fi zett ek a muszlim földművesek, 
de jellegében mégis más volt, mint a dzsizje). A politikai népszerűség viszont a 
terhek csökkentését igényelte. ( Ma’oz szerint az 1840–1850-es években a közpon-
ti kincstár bevétele feleannyi sem volt, mint az egyiptomi időkben),366 ez viszont 
éppen az uralmat biztosító állami apparátus és hadsereg állapotát veszélyeztett e. 
A kiadások közül 6 millió piasztert vitt  el a hadsereg (35%, pedig az oszmánok fe-
lére csökkentett ék ennek létszámát) és további 8 millió piaszter volt a zarándokok 
ellátására kirótt  összeg. Így aztán  Szíria büdzséje a Tanzimat elején defi cites volt, 
amit a központi kincstár már (európai) tartományokból elvont összegekkel kom-
penzált. A külső körülmények jött ek az oszmánok segítségére: a nyugat-európai 
gabonaéhség következményeként (a brit gabonaár 56 shilling/quarter volt, a helyi 
viszont csak 9+11 shilling a szállítással) 1857-re  Aleppó által fi zetett  tized 60 ezer 
fontról 137 ezerre nőtt , 10 év alatt  megduplázódott .367 A Tanzimat elején tapasztal-
ható általános bevételkiesést többek között  ez kompenzálta. Az állam így a föld-

363    Owen, R.: The Middle East i. m. 76–84.
364    Commins, D. D.: Islamic Reform i. m. 13.
365   Uo.
366   Vö. 68 milliót a 27–36 millióval.
367    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m.
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adó mellett  tett e le voksát. Az iltizám viszont az egyiptomi uralom idején elmene-
kült drúz mukatadjik, palesztinai sejkek és városi hitelezőik kezébe került vissza. 
Noha a törvény tiltott a, hogy állami hivatalnokok adóbérlők legyenek, helyi stró-
manokon keresztül sikerült megszerezniük sok adóbérletet, ráadásul politikai ha-
talmukkal élve gyakran olcsóbban, mint reális lett  volna. Az oszmán politikai elit 
által is kedvelt stratégia, az „oszd meg és uralkodj” improduktívnak bizonyult: a 
régi és új befolyásos helyi családok egymás elleni kijátszása csak újabb (immár et-
nicizált) erőszakhullámot szült.368 1843-ban  Haurán térségében 75 elnéptelenedett  
falvat számoltak össze (az összesen százból), ami viszont a beduinok térnyerését 
és a szisztematikus mezőgazdasági művelés végét jelentett e. E taktikával uralmat 
fenntartani lehet, de békét és prosperitást nem. 

 Szíria belső részein így aztán az 1862-es év jelentett e a fordulópontot, amikor 
az  Eufrátesznél  Deir esz-Zor területén garnizont létesített  az oszmán hatóság, s 
megfékezte a vidékre rendszeresen betörő beduinokat. A terület tipikus frontier, 
ami a költségvetésben is megmutatkozik. Az erőszakszervezetek fi zetése maga-
sabb volt a konszolidáltnak tekinthető területekéhez mérten, a költségvetés a köz-
ponti adminisztráció fenntartásán túl semmilyen egyéb célkitűzést nem tartalma-
zott .369 A központi hatalom azonban továbbra sem boldogult a helyi elit nélkül: 
 Reşid pasa például az 1860-as években jelentős állami földeket (a beduinok erő-
szakos letelepítése miatt  ezek nagysága megnövekedett ) adott  el a városi vezető 
rétegnek, hogy megnyerje támogatásukat.

Változások álltak be a költségvetési helyzetben is. 1870-ben és 1871-ben is 325-
325 ezer font pénzt küldött  a damaszkuszi tartomány a központi kincstárnak, a 
későbbiekben ez 6–7 millió piasztert ért el.  Aleppó 1894-ben 15 millió  piasztert 
küldött , egy évvel azelőtt  viszont csak 4 milliót.  Bejrút 1894–1904 között  évi 10 mil-
liót fi zetett  a központi büdzsébe. Így  Nagy-Szíria összesen évi 30 millió  piaszterrel 
járult hozzá a birodalom költségvetési stabilitásához az 1880-as évektől, mely be-
vételéhez képest nem elhanyagolható370 (jelentős is volt a vilajetek belső adóssá-
ga!).371 Ez azonban a Tanzimat 1850 után bekövetkező adóreformjainak köszönhe-

368   Érthetetlen, hogy miért alkalmazták  Macedóniában még 1910-ben is, mikor nyilvánvalók lehett ek 
a várható következmények.

369    Deir esz-Zor tipikus határ jellegű (frontier) terület volt, erre utalnak a bevételi adatok és a bevé-
telek felhasználása is. A zömmel nomádok lakta szandzsák bevétele 30 ezer fontra esett  le, ennek 
negyedét a juhadó adta, ami utal az állatt artás jelentős szerepére. Éppen ennyi volt az állami hiva-
talnokok bére is (a kiadások 25%-a), a 390 csendőr (ebből 290 öszvéren) 13 ezer fontba (a bevételek 
40%-a), a hadsereg 8000 fontba került (550 fő), a titkosszolgálat 1500 fontot költött . Egy csendőrre 
tehát átlag évi 4000 piaszter jutott , egy katonára 1500 piaszter (persze ez nem mind a fi zetése volt, 
a vezetők magas fi zetése húzta fel az átlagot). (Ugyanekkor  Irakban 28 csendőr havi 600 piasztert 
kapott .) A központi igazgatási funkciókon túl a bevétel semmi egyébre nem volt elég.  Issawi, Ch.: 
The Fertile Crescent i. m. 64.

370   1898-ban például 100 millió piaszter volt  Aleppó,  Bejrút és  Damaszkusz körzetének bevétele, így 
az elvonás 30%-os volt (a volt bolgárnál kisebb,  Kelet- Ruméliával egyenértékű).

371    Damaszkusz 1858-ban 11 ezer erszény pénzt vett  kölcsön 24–30%-os hitelre, 1864-ban a központ a 
katonai kiadások hátralékát egyenlített e ki, de 30 ezer erszény (15 millió p) még így is hiányzott . 
1879-ben a damaszkuszi brit konzul szerint a város 700 ezer font értékű kötvényt (serghis) volt 
kénytelen kibocsátani, melyet aztán alacsony árfolyamon fi zett ek ki a tulajdonosoknak 1899-ben.
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tő.372 A birodalom belátt a, hogy a politikai reformok népszerűsége nem nő a terhek 
könnyítésétől, így feladta ezen politikáját. A mezőgazdasági termelés megadózta-
tása diadalmaskodott  a periférián is. 

Miután 1841-ben az oszmánok harmadára csökkentett ék az egyiptomiak által 
kivetett  miri-adó értékét, az teljesen jelentőségét vesztett e. 1867-re csak két vidéki 
adó maradt: a vergi (a föld értékének 4%-a) és az öşür (tized). Az előbbi általában 
nem haladta meg az utóbbi harmadát, tehát az adókulcs (az adóbérlő haszna nél-
kül) nem volt magasabb 14–15%-nál.373 Ezt a terméseredményből kellett  megfi -
zetni a vetőmagok és járulékos költségek fi gyelembevétele nélkül, így igen nagy 
anomáliákat is eredményezhetett .  Ruppin szerint, míg egy jó földdel és alacsony 
költségekkel rendelkező paraszt adója a nett ó jövedelem (vetőmag és költségek 
leszámításával mért jövedelem) 17%-a volt, addig a rossz hozamokkal és magas 
művelési költséggel jellemezhető földeken a nett ó bevétel 31%-át is elérte az adó.374

 Szíriában ezeknek a változtatásoknak köszönhetően a földadó a bevételek 
40%-át adta.  Anatóliában és  Szíriában a parasztok (pontosabban a mezőgazdaság-
ból élők) fi zett ék az adóbevétel 77%-át, ami – tekintett el hasonló arányukra – nem 
jelent radikális túladóztatást.375  Tipikus példa az  ayluni kaza, ahol egy 13 háztar-
tást tömörítő falu fi x földadója 800, egyéb adója (szintén fi xált) 500 gros volt 1875 
táján, ami egy háztartásra 100, egy főre legfeljebb 20 piaszter, tehát az 1776-os bi-
rodalmi átlaghoz hasonló.376 Más következtetésre jutunk viszont, ha nem a népes-
séghez mért arányukat tekintjük az összehasonlítás alapjának, hanem az általuk 
termelt értéket! Mert bár a városi iparosok és gyári munkások éves jövedelme nem 
volt lényegesen magasabb (3000 piaszter maximum egy céhes mester, 1000–2000 
piaszter maximum egy gyári munkás esetében), a kereskedők vagyonosabbak vol-
tak, mint a legtöbb középbirtokos.

1830–1900 között  a begyűjtött  adó  Szíriában megkétszereződött . Ez azonban 
mégsem jelentett e a terhek növekedését, mivel a bevételek emelkedési üteme azo-
nos volt a lélekszám növekedésével. Sőt az árak megduplázódásának fi gyelembe-

372   A begliket (agnam resmi) 1863-ig természetben szedték, minden 10 állat után 1 állatot. Ezt követően 
4-5 piaszter volt állatonként az adó, majd 1908-tól ezt 10 piaszterre emelték a felnőtt  állatok (kivé-
ve a szamarat) esetében. A földadóhoz mérten az agnam resmi értéke  Aleppóban 44 volt,  Bejrútban 
25,  Damaszkuszban 8,  Jeruzsálemben 25% volt, ami mutatja az állatt artás eltérő regionális jelen-
tőségét. A céhek által fi zetett  régi adót a temetuat (jövedelemadó) helyett esített e, s értéke 5, 7,5 és 
15 piaszter/év volt a termelés mennyiségétől függően. 1860-ban bevezett ék a 3%-os haszonadót, 
melyet 1886-ban 5%-ra emeltek, s kiterjesztett ek a bérből és fi zetésből élőkre is (2–10% között i 
kulccsal). A városokban a vergi – az ingatlan után fi zetett  vagyonadó – 4 ezrelékről 8 ezrelékre 
emelkedett .

373   1883-ban aztán egy 1%-os pótadót vetett ek ki a tizedre, fi nanszírozandó az agrárbank működé-
sét, és 0,5%-ot az oktatási intézmények működtetésére, majd 1897-ben egy újabb 1%-os emelés 
következett  a görög–török háború hatására. Így a földadó 12,5%-os értéket ért el  Anatóliában és 
 Szíriában.

374     Ruppin, A.: Syrien als Wirtschaftsgebiet. Berlin, 1916. 
375    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 419.
376   Mundy, M.: The State of Property: Late Ott oman Southern Syria, the Kazâ of ‘Ajlun (1875–1918). 

In: Constituting Modernity – Private Property in the East and West. The Islamic Mediterranean. 
Ed.: İslamoğlu, H. I. B. Tauris, New York, 2004. 214–247. Ugyanitt  a föld ára 1 font/ha volt (az átlag 
0,5–2,5 között  volt üres földek esetében).



355

II. 1. AZ OSZMÁN BIRODALOM GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTALAKULÁSA (1783–1839)

vételével az adóteher némileg még enyhült is.377 E csökkenés csak az egyiptomi 
megszálláshoz képest érezhető, 1840 után az egy főre jutó adó gyakorlatilag kons-
tans maradt.378 1913-ban egy főre 50 piaszter adó jutott , ami az 1870-es bolgár érté-
ket sem közelített e. Ez a nemzeti jövedelemnek csak 5%-a volt, ami messze van a 
15%-os egyiptomi, vagy 14–18%-os észak-bolgár értéktől (1867), de a 10%-os ana-
tóliai átlagtól is (II. 73. táblázat).379

377   Hiszen a térség összbevétele a lakosság és az árak megduplázódásával megnégyszereződött , míg 
az összadó csak duplájára nőtt . Az egy keresőre eső adó konstans volt a számok alapján, a bevétel 
viszont kétszeres.

378   Az egyiptomi korszak adózási teljesítményét dicséri, hogy  Damaszkusz bevétele 1833-ban 20 
 millió piaszter volt,  Ibrahim uralma alatt  1836-ban 35 millió, a Tanzimat elején 1844-ben újra 
20 millió, 1879-ben ugyan 55 millióra emelkedett , de 1885–1904 között  végig csak 30–35 millió 
között  ingadozott .

379    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 415.

II. 73. táblázat.

 Szíria bevételei és kiadásai, 1858

Bevételek

 Aleppó  Damaszkusz  Bejrút

millió 
piaszter

%
millió 

piaszter
%

millió 
piaszter

Vergi/ferde (állami)   4,25   21,2 11,9   47,6 10,0

Rusumat (dohány, méz, hal, piaci 
eladások utáni 1%, súlyok hitelesítése) 
(adóbérlet)

  1,75     8,7   4,0   16,0   7,5

Avariz a házak után (1 piaszter 5000 p 
érték után), nomádok adója, kereske-
delmi adók (állami)

  1,25     6,2

Vámok (exporté is), selyem tizede 
(adóbérlet)

  6,00   30,0   2,4     9,6 14,0

Földadó (adóbérlet)   6,75   33,7   4,8   19,2

Muretebat Avnieh (az egyiptomiak 
vezetik be, a falusi sejk gyűjti össze)

  2,4     9,6

Összesen  20,00* 100,0 25,0 100,0 17,5

Nem folyt be, hátralék   4,0   16,0

Kiadások

Katonai 10,30   51,5   9,8   39,2   9,0

Civil központi adminisztráció   1,30     6,5   1,3     5,2   7,5

 Isztambulnak   6,00   30,0

Városi adminisztráció   0,9   3,6

Adószedés költsége   1,4     5,6

Nyugdíj   0,4     1,6   1,0

Hadzs–mekkai zarándoklat karavánja   6,0   24,0

* 1902-ben 40 millió piaszter, a földadó aránya ugyanúgy 33%, a vagyon- és jövedelemadó hasonlóképpen 25%. 

Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. alapján.
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Milyen jellegű volt a lokális elit, az állam egyik támasza (a hadsereg és a hiva-
tali bürokrácia mellett )? Összességében a helyi elitet  Palesztinában 40 család kép-
viselte, ezek közül 10 volt úgynevezett  „nagy ház”, mely képes volt beintegrálódni 
a birodalmi adminisztrációba is, így megtartani némi – kontrollált – politikai ha-
talmat. Kontrollált, mert a palesztinai adminisztratív elit (44 fő adatainak elemzése 
alapján) igen heterogén eredetű volt: 12 fő jött   Isztambulból, s csak 5 fő (11%) volt 
„helyi” (összesen 10 fő származott  az arab világból: 2  Bejrútból, 2  Damaszkuszból, 
1  Accrából, 2  Líbiából, 1-1  Gázából,  Libanonból és  Bagdadból).  Anatóliából jött  9, 
 Európából 1 fő,  Krétáról 5, (kaukázusi) cserkesz eredetű 3 fő, 1 pedig szudáni.380

 Gerber szerint (a Jeruzsálemi Adminisztratív Tanács iratai alapján) az ilti-
zámot egy szűk helyi muszlim elit monopolizálta  Palesztinában: a  Husseini, a 
 Daqqaq, a  Sharfa, a  Khalidi családok. Közülük a Daqqaq és Sharfa új volt az elit-
ben, vidéki eredetű (nem központi helyen lakó), gazdasági sikereik ellenére po-
litikai befolyás nélküli családokról van szó. Ezzel szemben a másik két család, a 
Husseini és a Khalidi, régebbi eredetű széles rokonsággal, egyaránt nagy politikai 
és gazdasági érdekérvényesítő képességgel rendelkezett . A városi iltizám-bérlet 
tehát, ellentétben a vidékivel ( Gáza), nem automatikusan predesztinált politikai 
szerepre: ezt a periféria szélén könnyebb volt elérni, mint a központi helyen.381 

Az adóbérlet azonban a helyi elit gazdasági hatalmának nem egyedüli – s 
egyre csökkenő jelentőségű – alapja volt. Míg az adóbérletből származó jövedel-
mek szerepe hanyatlott , a földtulajdon vált elsődlegessé – megismétlődtek tehát 
az ajánok korában tapasztalt folyamatok, csak immár (1858 után) legális alapon. 
1907-ben  Palesztinában a földterület fele volt csak kistermelői magántulajdonban, 
a másik fele nagybirtokosé volt. Ilyenek voltak például a városiak kezén lévő vidé-
ki citrusültetvények. Az 1858-as földtörvény ugyanis a három évig ugarolt-vetet-
len területről úgy rendelkezett , hogy az az állam tulajdonába kerül vissza. A rossz 
terméseredmények, alacsony színvonalú technológia és a gyér népesség mellett  
ez gyakran előfordult. Ezt a földet az állam olcsón, 11–55 frank/ha értéken aztán 
kiárusított a. ( Bulgáriában az impériumváltás eredményezett  hasonlóan alacsony 
árakat, bár az nem eldönthető, hogy a gabonakonjunktúra lecsengése, vagy a 
musz lim kivándorlás miatt  a relatív földbőség, vagy politikai és spekulációs szán-
dékok húzódtak meg mögött e.) Noha a térségben a nagybirtok volt a meghatározó, 
ez nem jelentett e a nagyüzemi forma dominanciáját: 1912-ben csak a birtoktestek 
33%-a volt 5 ha felett  – ami a  Balkánon is általános volt. Az új tulajdonos ugyanis 
sokszor nem változtatt a meg az üzemformát és a termékstruktúrát, a paraszt bérlő 
maradt korábbi földjén, és immár nem az államnak adózott  10%-ot, hanem az új 
tulajdonosnak 20%-ot – ha pedig a vetőmagot is a tulajdonos adta, hiszen sokszor 
anyagi okok miatt  maradt vetetlen a föld, akkor 50%-ot. Így a balkáni csiftlikre ha-
sonlító (s hasonló hatékonyságú) kistelkes birtokszervezet jött  létre, s a tulajdonos 
be tudott  kapcsolódni a gabonakereskedelembe az elsajátított  többlet révén. (De a 
térségre nem kizárólag a gabona volt jellemző.) 

A sajátos gazdaságszerkezet (extenzív gabonakultúrák; az intenzív öntözéses 
gazdálkodás alárendeltsége) miatt  az éhínségek (1860–1861) mindennapi életre gya-

380    Büssow, J.: Hamidian Palestine i. m. 402.
381   Uo. 331.
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korolt hatása igen nagy volt. A brit konzul szerint ekkor még a vagyonos családok is 
a piaci érték negyedéért adták el ingatlanaikat, ha hirtelen pénzhez kellett  jutniuk.382 
Ezen aztán úgy próbáltak segíteni, hogy a pénzt 50–80%-os évi kamatra adták ki 
a szokásos 12–24% helyett  (miközben hivatalosan az oszmán államban 9–12% volt 
a kamatláb!). Nem csoda, hogy a szegények körében etnicizálható zavargások tör-
tek ki, ami aztán a hatalmak beavatkozásához és a libanoni autonómia megterem-
téséhez vezetett , miközben megroppantott a a gabonatermelő nagybirtok pozícióit, 
s beindított a a birtokkoncentrációt, illetve eltolta a gazdaságszerkezetet az inten-
zív és tőkeigényes citrusfélék felé. A térségben kétszintű hitelezői rendszer alakult 
ki: a városi hitelező csak pénzügyekkel foglalkozott , míg a parasztok és a városiak 
közé ékelődő kereskedő (aki maga is hiteleket vett  fel) a termékek értékesítéséből 
élt. A pénzt a gabonakereskedőnek kölcsönző hitelező 10–20%-os kamatt al adta ki, 
amit az a parasztokra hárított  tovább, értelemszerűen még magasabb kamatt al. Itt  
azonban a hitelezők között  volt verseny, sőt önsegélyező falusi hitelszövetkezetek 
is léteztek, így a pénzügy kartellesedése és a falvak hitelezői függésbe kerülése nem 
volt általános. Az öntözés nélküli agrárgazdaság azonban kockázatos volt (az ön-
tözés pedig tőkeigényes), így a nagy kamatláb valójában nem hozott  extraprofi tot.

Általános jellemző volt, hogy a haszon visszaforgatási rátája alacsony volt, 
így az intenzív kultúrák is csak a part,  Jaff a közelében terjedtek el, a városoktól és 
kikötőktől távol a sok ugar miatt  még mindig megérte az extenzív gazdálkodás 
fenntartása.

Az ajánok társadalmi pozíciónak fenntartásához nemcsak gazdasági hatal-
muk járult hozzá. A térségben működő 11 szúfi  rendből ugyan csak kett ő kapcsoló-
dott  kifejezett en egy-egy nagy klánhoz, s továbbra is a jogi és vallási tanulmányok 
domináltak az elit soraiban, de egyre gyakoribb volt, hogy több-kevesebb évig 
francia vagy zsidó iskolába jártak a muszlim elit gyerekei (s megismertett ék őket a 
másik fél vallásgyakorlatával, ami nem minden esetben hagyott  pozitív nyomot 
a tanulókban). Sokszor – megfelelő állami intézmény híján – maga az oszmán ha-
tóság ajánlott a a felekezeti és magániskolákat a muszlim elit gyermekei számára.383 
Az iskolák és tanrendek gyakori váltogatása azonban nem eredményezett  szisz-
tematikus tudást, gyakran teljes káosz uralta a tanuló világképét (II. 74. táblázat).

Az oktatás elsősorban kapcsolatépítésre volt tehát jó, márpedig ez volt az alapja 
a helyi elit hatalmi pozícióinak. A legtöbb potentát jól működő – generációról gene-
rációra öröklődő – kliens-patrónus rendszert tartott  fent, védőszárnyai alá véve egy-
egy földrajzi vagy felekezeti, vagy szakmai alapon elkülönülő csoportot. A  kliens 
háztartások hagyományának legitimációs szerepe volt, s az aján identitásának részét 
képezte ennek fenntartása. Olyannyira, hogy speciális, e célra létrehozott  épületek-
ben dívánt is tartott , tehát szokásjog alapján működő lokális joghatóságként funk-
cionált (periférián és arab területen ez teljesen megszokott ). Emellett  itt  nyílt lehe-
tőség eszme- és véleménycserére, információszerzésre, s a hatalmát erősítő rituá lis 
elemek gyakorlására. Az  al-Alami család még kávét és szállást is adott  a messziről 
érkezőknek (egyszerre volt kafhane és szeráj), mielőtt  ügyes-bajos dolgaikat előadták. 
Jellemző volt a keresztényekkel való bánásmódra a védelmi pénz szedése (1870), 

382   Uo. 336.
383   Uo. 345.
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a biztonságos áthaladás ellenében szedett  adó, a corvéé előírása felekezeti alapon, 
s megváltatása pénzen (1820–1821 – igaz, ekkor a corvéé még nem volt tilos, s a 
ráják zöme keresztény volt, de ez esetben a görög felkelés elleni büntetésként rót-
ták ki rájuk a kollektív bűnösség elve alapján, nem pedig egy központilag elrendelt 
munka végrehajtatása miatt ). Az ortodox papság számára kötelező volt a muszlim 
„testőr” alkalmazása, mely legalább annyira ellenőrizte lépéseiket, mint amennyire 
megvédte őket.384 Az aján gyakran lépett  fel vitás ügyben mediátorként (nem csak 
keresztény–muszlim relációban), s e szerepében megbecsült volt: a Nussayba család 
például a Szent Sír templomába is beléphetett .

Az aján erejét háztartása nagysága is szimbolizálta: a kiterjesztett  család akár 
1000 főből is állhatott , mint a  Dajani klán esetében, a jaff ai  al-Saidok rokonsága 15 
háztartást tett  ki. A brit konzuli jelentések alapján a központi kormányzat gyakran 
követt e el azt a hibát, hogy az egyik klánt részesített e bizalmában, a többit félreállí-
tott a. Így történt  Jeruzsálemben is, ahol 1877-ig a  Khalidiakat támogatt ák a  Hussei-
nikkel szemben. Amikor az egyik Husseinit tárgyalás nélkül börtönbe csukták, a 
klán, követve a hagyományokat, írt a brit konzulnak, közbenjárását kérve a rokon 
kiszabadítása ügyében, miközben ők maguk is megjelentek 50–60 fős népes kísé-
rett el az oszmán tisztviselő,  Faik pasa házában, részben meggyőzés, részben meg-
félemlítés céljából. A kett ős stratégia elérte hatását: azon túl, hogy a bebörtönzött  
kiszabadult, Faik hamarosan lemondott , sőt vele bukott  a város Khalidi családból 
származó polgármestere is 1882-ben, s 1898-ig a Husseinik töltött ék be e posztot. 
A Husseinik érdekérvényesítő képességét csak erősített e, hogy a központban is 
rendelkeztek kapcsolatt al, hiszen az akkori nagyvezír egy Husseini lányt vett  fe-
leségül éppen 1877-ben. Látható, hogy az eset mögött  jóval jelentősebb hatalmi 
játszma állt, mint egy ártatlan(?) vagy jogtalanul fogva tartott  ember sorsa. A török 
központi kormányzat egyik nagy – s a libanoni tapasztalataik alapján jogos – félel-
me a helyi elit és a britek összejátszása volt. A másik, hogy a helyi elit ideiglenes 
koalícióban összefog a beduinokkal (akiket egyébként a britek fegyvereztek), vagy 
keresztényellenes kihágásokra buzdítja a helyi lakosságot (ez ugyanis a kultusz-
protektorátus intézménye értelmében nagyhatalmi beavatkozást válthatott  ki, vi-
szont a helyi aján népszerűségét mindig emelte). A helyi elit politikai támogatását 
élvező beduinok előszeretett el végezték el a piszkos munkát, akárki legyen is a cél-
pont ( Tevfi k pasa ellen brit fegyverekkel felszerelt beduinok terveztek merényletet 
egy klán megbízásából – s nem személyes sérelmeik okán). Érzékelhető tehát, hogy 
a központi hatalom emberei borotvaélen táncoltak hatalomgyakorlásuk közben. 
 Shukri al-Husseini  II. Abdülhamid pániszlám politikájának híve volt és házasság 
révén a nagyvezír rokona: így még a helyi, „liberális-reformista”  Reşid Rauf pasát 
( Midhat eszmetársát) is meg tudta kerülni érdekeinek érvényre jutt atása céljából. 
Az ő megbuktatása érdekében szintén felhasználták a muszlim tömegek keresz-
tények elleni fanatizálhatóságát. A Husseinik hatalmát illusztrálja, hogy e célból 
felbérelték Sheik Ibrahim Abu Rabah vallási tanítót, egy másik klán, az al-Dajanik 
emberét, hogy szítson zavargásokat, majd elérték 200  Napóleon-arany árán, hogy 
visszatérhessen az eset után rá mért száműzésből. A Husseinik esetében az össze-
fonódás a központi hatalommal sokkal erősebb volt, mint más családoknál: Selim 

384   Uo. 358–360.
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efendi  Ali Husseini  Jeruzsálem kormányzója volt, a fi a a jaff ai kajmakám, azaz si-
keresen érték el citrusültetvényeik exportjának biztosítását és a riválisok hátt érbe 
szorítását. Rafi náltságukra utal, hogy  Rauf pasától végül úgy szabadultak meg, 
hogy kérték  Palesztina vilajett é emelését (Jeruzsálem müteşariflik volt), ami a hiva-
tal újrapályáztatását is jelentett e, s kérelmük előadása közben (jó ürügy volt, hogy 
 Isztambulba mehessenek) úgy eláztatt ák a pasát, hogy biztosak lehett ek benne, 
hogy az adminisztratív változtatás elmaradása esetén sem marad náluk sokáig a 
tartományi kormányzó. A hátt érben az állt, hogy Rauf jelentős támogatást kapott  
a németektől (saját uralkodójától alig, hiszen eltérő politikát képviseltek), míg a 
 Husseinik ellenezték a külföldi (főleg német) beavatkozást (mint írtuk, a britek 
adták az általuk „felhasznált” beduinoknak a fegyvereket).

A térségre általában véve jellemző volt, hogy az etnicizált-felekezeti konfl ik-
tusokat jobban kihasználta a helyi elit az egymás elleni harcra és az állami hivatal 
megszerzésére, mint a szociális konfl iktusokat. Ez utóbbiak gerjesztésétől óva-
kodtak, hiszen nem volt kontrollálható, saját hatalmi alapjukat is meggyengített e 
volna, ráadásul saját soraikból is szedett  áldozatot, mint egy 1859-es konfl iktus 
az  Al-Alami és az  Al-Husseini klán között . A felekezeti-etnikai konfl iktusok nagy 
száma nem elsősorban az ajánok keresztényellenességén alapult, hiszen akár pro-
tektori funkciókat is ellátt ak, hanem inkább ágenseik att itűdje volt az oka. Sok-
szor a testőrök, illetve fegyveres adóbehajtó embereik vett ek részt e csetepatékban, 
akiknek a szociális hátt ere jól körülírható volt, de bizalomra ez okot egyáltalán 
nem adott : a városi elemek közül a volt fekete rabszolgák (tehát frusztrált-elnyo-
mott  elemek), afgánok és maghrebiek (tehát idegenek, lokális identitással nem 
rendelkező, a helyi együtt élési formákat nem ismerő, csak urukhoz és pénzéhez 
lojális elemek) voltak. 1900 körül mintegy 1000-1500 fegyveres biztonsági őr állt 
alkalmazásban385 vagy várt alkalmazásra – és az utóbbiak jelentett ek nagyobb ve-
szélyforrást, mivel zömmel szegény, fanatizálható muszlimok voltak. Olykor még 
kormányzó is bukott  meg az afgán és maghrebi zsoldos őrök belvillongásainak 
kezelhetetlensége miatt .

385   Uo. 377.

II. 74. táblázat.

A helyi elit tagjainak iskolázott sága  Palesztinában

Abdallah 
al-Alami 

(1862–1936)

Abdallah 
al-Dajáni 

(1871–1927)

Said al-Husseini 
(1878–1945)

Khalil Jawwad 
al-Khalidi 

(1863–1945)

Arif al-Dajáni 
al-Dawudi 
(1860–1930)

magántanuló magántanuló
medresze, 
Jeruzsálem

medresze,
Jeruzsálem

magántanuló

medresze,  Gáza medresze,  Jaff a
zsidó iskola, 
Jeruzsálem

medresze, 
 Isztambul

medresze, 
Jeruzsálem

al-Azhar,  Kairó
 Jaff a, keresztény 

iskola

jogi főiskola, 
 Isztambul,  

al-Azhar,  Kairó

közigazgatási 
főiskola, 

 Isztambul

 Büssow, J.: Hamidian Palestine i. m. 343.
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A reformok előtt  az elit fehér vagy (a Próféta leszármazott ai) zöld turbános 
viseletével messziről megkülönböztethető volt a tömegtől. A reformok idején a vi-
selet forradalmian átalakult a központ elvárásainak megfelelően. Egy rushdiye ve-
zetője 1908-ban már nem tehett e meg, hogy dervisrendje ruhájában megy tanítani 
(ott hon még viselhett e), hiszen állami hivatalnok volt, míg magánszemélyként ko-
rábban hordhatt a a fehér turbánt. A titulusok alapján az elit szintén elkülöníthető 
volt a mindennapi életben, noha a keresztény–zsidó újságok boldog-boldogtalant 
az efendi címmel tiszteltek meg, a káditól a muftiig, de még a zsidó és keresz-
tény kereskedőket is. Emellett  azonban fennmaradtak a régi címek: a sayyid titulus 
immár csak a Próféta leszármazott ait illett e meg, de létezett , a kereskedők meg-
szólítása mallak, a mediátoroké yanab volt. A khawaja felekezetspecifi kus, de nem 
pejoratív titulus volt, muszlimot nem illett ek ezzel a szóval. Aki bekerült a gyakori 
útleírásokba, a helyi ki kicsodába, az biztos lehetett  benne, hogy a lokális elit ré-
szeként tekintenek rá. A származás, illetve annak mítosza továbbra is fontos eleme 
az öntudatnak, de önmagában elitképző funkciója már nem volt. Az elitbe felemel-
kedő család viszont gyakran legitimálta pozícióját (létező vagy kitalált) őseinek 
segítségével. A  Khalidiak  Mohamed egyik „társára” vezett ék vissza családfájukat, 
ezzel kompenzálandó a zöld turbán hiányának nyilvánvaló jelentését. Barghúthi 
szerint a helyi elitet könnyű volt azonosítani az utcán (és a megfelelő titulussal 
illetni): jellemzőjük volt a jó minőségű és tiszta ruházat, mely egyértelműen elütött  
a falusi viselett ől, az elokvencia és az etikett , valamint a standard arabhoz közel 
álló idióma használata a helyi dialektus helyett . Az ajánok második generációja 
pedig már európai stílusú villákat épített . Az elit társadalmi helyét és széles körű 
társadalmi aktivitását (vallási, jótékonysági, gazdasági, patrónusi) a helyi közép-
osztállyal, a központi hatalom képviselőivel és a rivális klánokkal való versengés 
határozta meg. Az erős klánoknak sikerült egy-egy városi hivatal örökíthetőségét 
elérni (mufti, naqib), noha ez sohasem működött  automatikusan: 1894-ben Salim 
al-Husseini polgármester 40 előkelővel íratott  alá egy petíciót, hogy unokája a sa-
ria bíróság tagja lehessen.386 Ha valakire a helyi elit részeként tekintett ek, akkor 
nem sorozták be (1862), noha 1855-től a birodalom muszlimjai számára általános 
hadkötelezett ség volt érvényben.387

Míg a központi hatalom a többi családot ki tudta játszani egymás ellen, a Hus-
seiniek ellen ez nem működött  (csak a nyers erő). Ők valódi fenyegetést jelentet-
tek a központi hatalomra: állami hivatalokat szereztek meg, örökített ék a helyi 
tisztségeiket, támogatóval rendelkeztek a Fényes Portán, s városi vezetőket adtak. 
Száműzetéssel, mint végső eszközzel is csak egyszer – és éppen az ő esetükben 
– élt a kormányzat, 1898-ban, amikor egy titkos katonai akció során véletlenül 
felfedezett  vidéki korrupciós ügylet ürügyén szisztematikus harcot indított ak el-
lenük. Sokkal gyakoribb taktika volt a hatalom részéről a riválisok versenyezteté-
se egy-egy tisztség esetén. Az  Alami, a  Khalidi és a  Husseini család kényszerített  
váltógazdálkodása jellemezte a jeruzsálemi polgármesteri hivatal posztját. Szin-
tén gyakori eljárás volt a veszélyes elemek kiemelése eredeti környezetükből és 

386   Uo. 393.
387   Nem sorozták be az isztambuliakat, beduinokat sem, a mekkai zarándoklatra indulókat (sokan 

éltek ezzel a lehetőséggel), s a vallási iskolák diákjait. Az albánoknál a törzsfő döntött  a sorozott ak 
személyéről Zürcher szerint.
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más tartományba telepítésük, akár „felfelé buktatásuk” árán is. Így járt Jusuf Ziya 
al-Khalidi jeruzsálemi polgármester és jaff ai kajmakám, akit 1890 körül Bitlisbe 
helyeztek át a kurdokhoz, majd a libanoni drúzok kajmakámja lett  – egyik sem 
irigylésre méltó poszt.

Az élesedő politikai küzdelmet az váltott a ki, hogy  Palesztina szerepe 1869 
és 1878 után felértékelődött . Ez világosan látszik  Cevdet pasa  Abdülhamidnak írt 
memorandumából. Szerinte az elveszett  európai provinciák pótlása céljából – a 
költségvetés a memorandum szerint a felére csökkent 1878 után (ez ugyan igaz, de 
nem a kiválás az egyetlen oka, hanem a hitelfolyósítások ideiglenes megszűnése), 
és egyre erősebben kellene támaszkodni a muszlim – de eddig lenézett  – arabokra. 
Tovább növeli a terület stratégiai értékét a  Szuezi-csatorna és az egyiptomi brit 
jelenlét, a zsidó bevándorlás jelentett e veszély és a  Jordán-völgy, mely szultáni 
magánbirtokként a szultáni magánkincstár egyik fontos tényezője volt. Így nem 
meglepő, hogy nagy formátumú egyéniségek vezett ék itt  az oszmán adminisztrá-
ciót, mint az 1912-ben nagyvezírré avanzsáló konzervatív  Kiámil pasa 1873–1874-
ben, vagy  Midhat támogatója, a reformista Reşid  Rauf pasa 1877–1889 között , vagy 
 Mehmed Tevfi k bej, aki ellen a  Husseinik merényletet szerveztek.

Tevfi k részletesen leírja kinevezése hátt erét, mely rávilágít a birodalomban 
működő mechanizmusok változatlanságára. Először a szultán első titkárának írt 
egy beadványt, melyben kérte kinevezését egy körzet élére, de a levél sorsáról 
nem kap információt, arról viszont igen, hogy más is pályázik a posztra, akinek 
a levelét továbbított ák. Ezért írt egy levelet személyesen a szultánnak címezve, 13 
évi titkári gyakorlatára és francia nyelvtudására hivatkozva, mely  Palesztinában 
kifejezett en előny. A szultán postafordultával közli vele, hogy elnyerte a kormány-
zói tisztséget, s hogy bére 9000 piaszter és 14 napon belül (!) indulnia kell. Az 
alacsony béren a pályázó meglepődik, de a Portán közlik vele, hogy vannak egyéb 
helybeli jutt atások. Hogy ezen a központ az illegális jövedelmeket érti, azonban 
csak a helyszínen derül ki. A korrupciós költséggel tehát a központ nyíltan számolt 
hivatalnokai kinevezésekor.388

A korrupció karöltve járt a bizalmatlansággal, dezinformációval vagy az 
igazságtalan törvényekkel. Amikor lelepleznek egy pénzhamisító bandát, a váli 
a törvények értelmében a védett séget élvező amerikai állampolgárokat nem 
csukhatja le, csak saját honfi társait, pedig nem ők az értelmi szerzők. Alapvető 
hozzáállás volt, hogy arab lehetőleg ne kerüljön be az adminisztráció alsó szint-
jére, mert széles kapcsolati hálója, klientúrája vagy patrónusa révén389 nemcsak 
korrupcióra lesz hajlamos, de védett séget is élvez, ráadásul az alacsony beosztá-
sú hivatalnokot ritkábban cserélik le. A hátt érben egyértelműen a beduin–brit–
városi elit összefonódástól való félelem állt. Ali Ekrem pasa 1906–1907 között  

388    Büssow, J.: Hamidian Palestine i. m. 406.
389   Az arab születésűek zömmel tolmácsként, konzulként működtek  Findley szerint, a központi kor-

mányzati funkciókat nem adták oda nekik.   Findley, C.: Bureaucratic Reform i. m. 121. 206–207. Sy-
liowicz 100 hivatalnokot megvizsgálva 1908 előtt , arra a következtetésre jutott , hogy a tartományi 
adminisztrátorok harmada, de a központi kormányzat tagjainak csak 7%-a volt arab származású. 
 Szyliowicz, J. S.: Changes in Recruitment Patt erns and Career-Lines of Ott oman Provincial Admi-
nistration during the Nineteenth Century. In: Ott oman Reform in Syria and Palestine 1840–1860. 
The Impact of the Tanzimat on Politics and Society. Ed.: Maoz, M. Oxford, 1968. 249–283. 
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45 közszolgát bocsátott  el korrupció miatt ,390 de maga is azt írja, hogy azért kérte 
kinevezését Jeruzsálembe, mert ott  sok a zsidó, „akik mindent megadnának, hogy 
letelepedjenek”.391 Ő maga az  Alami családra támaszkodott  tevékenysége során 
(polgármesteri tisztséghez is jutnak 1906-ban) – az adminisztratív- bürokratikus 
elit beágyazott ságának hiánya szükségessé tett e, hogy törekvéseihez lokális 
bázist szerezzen –, a többit viszont támadja korrumpálhatóságuk miatt .  Tevfi k 
pasa korábban, 1898-ban a  Husseinik hatalmát megtörve hozta pozícióba a Kha-
lidiakat  Jeruzsálemben: részéről a  Husseini család elleni szisztematikus fellépés 
egyik indoka az ellene szervezett  merénylet, a másik pedig a gázai adóbérlet 
körüli korrupció (alacsony áron szerezték meg a Husseinik) volt. Miután három 
családtagot letartóztatott  korrupció vádjával, s száműzetett , megtörte a család 
vidéki hatalmát, az kénytelen volt lemondani a város vezetéséről is. Ebből is 
látható, hogy a helyi elit megerősödése miatt  a hagyományos „puha” módsze-
rek nem voltak célravezetők már a századfordulón, ugyanazokhoz a kényszerítő 
eszközökhöz kellett  folyamodni, mint a Tanzimat elején. 

Míg  Irakban a korrupt és tisztességes viselkedés határai elég jól meghatároz-
hatók Herzog vizsgálata alapján (1831–1872 között  a 11 kormányzóból öt korrupt 
volt),392 itt  a határt nehezebb meghúzni: Tevfi k például elfogadta az ortodox papok 
ajándékait, de ennél többet felróni neki ellenfelei sem tudtak. A másik oldalról a 
bírák megvesztegetése, a hamis tanúk felbérlése, az adóbérlet bevételeinek szán-
dékos alábecslése volt a leggyakoribb. Gyakran előfordult, hogy az adóbérlő, mi-
után beszedte az adót, azt írta a kormányzatnak, hogy nem sikerült azt behajtani, 
s erő alkalmazását kérte. A központi helyektől távol eső térségekben így az állam 
(és a parasztság) veszteségét 10–20%-ra taksálta Mehmed  Reşid pasa, ráadásul az 
állam maga asszisztált a helyi elit anyagi bázisának megerősítéséhez.393 Igaz, róla 
pedig a brit konzul írta azt, hogy „mindent megtesz az adóbevételek növelése 
érdekében, kivéve az erőforrások fejlesztését”, illetve hogy ösztönözte a zsidók 
(hivatalosan tiltott ) betelepedését, pénzt fogadott  el tőlük, amiből  Jaff a környékén 
egy narancsligetet vett .394 Íme egy példa, hogy a politikai elit hogyan használja 
fel adminisztratív hatalmát gazdasági pozícióinak kiépítéséhez. Ez persze tovább 
fokozta a helyi gazdaságot irányító és a központi-adminisztratív elit egymással 
szembeni ellenszenvét.

Mint az jól látható,  Irakban 40 év alatt  csak  Namık, Reşid és  Midhat volt 
mentes a korrupciós ügyektől (de az utóbbi beosztott jai már nem) (II. 75. táblázat). 
A korrupt kormányzók hivatali ideje kétszerese volt a visszaéléssel nem vádolha-
tóknak. Ez utóbbiak valószínűleg elhatárolódtak a helyi elitt ől is, s ez siett ett e bu-
kásukat. Herzog részletesen beszámol a visszaélések jellegéről, mind a hivatalos 
vizsgálóbizott ságok, mind a francia konzul jelentése alapján.  Necip pasa 3 millió 
piaszter megvesztegetési pénzt kapott  egy közben elhunyt katonatisztt ől, 1 mil-
liót egy hivatalnoktársától (egy kajmakámtól), 1 milliót egy másik hivatalnoktól, 

390    Büssow, J.: Hamidian Palestine i. m. 412.
391   Tevfi k fellépett  a zsidó bevándorlás ellen, a korrupció melegágyának tekintve azt, noha kultúrájuk 

szimpatikus volt neki. 
392    Herzog, Ch.: Osmanische Herrschaft und Modernisierung in Irak. Bamberg, 2012.
393    Büssow, J.: Hamidian Palestine i. m. 418.
394   Uo. 419.
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egy müdirtől, a hindiyai birtok adóbérleti jogának kedvező elbírálásáért 2,6 millió 
piasztert kapott , 0,3 millió piasztert vasalt be egy helyi agán „büntetéspénzként”. 
A hindiyai adóbérlet különösen népszerű volt, hiszen másfél éves kormányzósá-
ga során a horvát renegát, Ömer  Lütfi  pasa is kapott  410 ezer kurus vesztegeté-
si pénzt, ráadásul 10 másik hivatalnokot is meg kellett  vesztegetnie (10–50 ezer 
 piaszter) a szerencsés nyertesnek (összességében a pasa kapta a vesztegetési ösz-
szeg kétharmadát). A Nuri pasa által egy év alatt  visszaéléssel szerzett  pénzt a 
francia konzul 2,5 millió kurusra tett e, az oszmán vizsgálóbizott ság viszont 3,5 
millióra.395 Ez fajlagosan is kirívó összeg, hiszen az 1861-es adóbevétel 16 millió 
 piaszter volt csupán396 (Necip pasa ugyan több pénzhez jutott , de ő nyolcszor annyi 
ideig volt a tartomány élén).

Az 1861-es adóbevételt összevetve a  Daud pasa idején összegyűjtött  adó ér-
tékével ismét azt tapasztaljuk, mint  Szíria esetében – a szeparatizmus/decentrali-
záció vagy megszállás egyáltalán nem jelentett e a tartományok terheinek csökke-
nését, sőt éppen ellenkezőleg, a lokális rendszerek sokszor hatékonyabbnak bizo-
nyultak, mint az isztambuli kincstár bevételkisajátítási módszerei.  Daud pasa ide-
je alatt  az iraki bevételek lényegesen magasabbak voltak, mint a 18. század végén 
(amikor csak 2 millió piaszterre tett ék őket), s elérték a 28 ezer erszényt a kiadások 
levonása után, de így is csak 14 millió piasztert tett ek ki (az infl áció miatt  a növe-
kedés nem ily kirívóan magas). A bagdadi vámokat ekkor 1, a bászrait 1,5 millió 
piaszterre tett ék.397  Chesney szerint a datolya- és gyapotexport adta a bevételek (9 
millió dollár) közel 20%-át, a gabonatermés a 40%-át (4 millió dollár), a beduinok 
állatadója 3,5 millió dollár volt. A kiaknázatlan petróleumtermelésben további 3,5 
millió dollár rejlett . A pasa kedvelt módszere a jövedelmek emelésére a piaszter 
leértékelése volt: a 2 piaszteres érmét csak 1 piaszterrel számolta el (ami az infl áció 

395    Herzog, Ch.: Osmanische Herrschaft i. m. 400. 
396   Uo. 708.
397    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 110.

II. 75. táblázat.

A központi kormányzat korrupciós ügyletei  Irakban, 1831–1872

Név Időszak
Hónapok 

száma
Korrupciós ügy

 a válinál
Korrupciós ügy 
beosztott jainál

 Ali Riza 1831–1842 129 x x

 Necip 1842–1849  81 x ?

  Namık 1851–1852  10 – –

 Reşid 1852–1857  56 – –

 Ömer  Lütfi  (Latas) 1857–1859  19 x ?

 Mustafa Nuri 1859–1861  11 x x

  Namık 1861–1868  73 – –

 Midhat 1869–1872  36 – x

Herzog, Ch.: Osmanische Herrschaft i. m. 385.
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miatt  reális lépés volt a kincstár szempontjából, de kedvezőtlen az adófi zetőknek). 
A pasának az irániakkal vívott  háborúja után pénzre volt szüksége az új hadsereg 
felszereléséhez, csatornák ásásához, új üzemek létesítéséhez. Míg az ország poten-
ciáljának kihasználását maximalizálta, fejlesztéséért nem tett  sokat.

 Irak modernizációja kemény diónak bizonyult, hiszen az 1910-ben 3 mil liós 
lakosság harmada nomád vagy félnomád volt, sajátos törzsi szervezett el és az 
1858-as földtörvénynek ellentmondó közösségi tulajdonnal. A Tanzimat korszaka 
itt  is alacsony bevételekkel indult (II. 76. táblázat). Míg azonban  Szíria esetében 
„csak” az adópolitika volt a vita tárgya,  Irak esetében maga az adózási potenciállal 
volt gond, mivel az oszmán állam által preferált gazdaságszerkezetnek (a földadó-
ra alapozott  költségvetési növekedés) a helyi társadalmi adott ságok nem feleltek 
meg. A 18. század végén ugyan  Irak nett ó befi zető volt (a 2 millió piaszteres bevé-
teléből 250 ezer piasztert küldött  a központi költségvetésnek), szemben Szíriá val, 
de a hatékonyság enyhén szólva is hagyott  némi kívánnivalót maga után, még 
az alacsony potenciálhoz mérten is (az állatt artó gazdálkodást kisebb súlyú adók 
sújtott ák).  Necip pasa,  Bagdad (korrupt) kormányzója398 az adóbérletek helyi ki-
árusításának jogáért cserébe vállalta, hogy az általa 23 millió piaszterre taksált 
bevételekből 10 milliót a kincstárnak továbbít. 1846-ban katonai erővel végül 35 
millió piasztert gyűjtött  be. Amellett  hogy módszerei nem egyeztek a hivatalos 
állami irányvonallal, a többletet természetesen megtartott a. Necip rengeteg önké-
nyes adót is kivetett   Irak lakosságára 1848-ban: a bőr, a gyapjú után 30%-os adót 
kellett  fi zetni, mielőtt  elérte  Bagdad kapuját, s további 12%-ot a városban. Ily mó-
don 10–11 millió piaszter bevételhez jutott  a pasa.

1845-ben a 23 millió piaszteres bevételből 16 millió származott  adóbérletből 
(70%), 5,2 millió a városi vámokból és monopóliumokból, s mindössze 1,6 mil-
lió (7%) a lakosság csaknem felét kitevő beduinok adójából. Ha azt feltételezzük, 
hogy a lakosság másik fele fi zett e az összes földadót, akkor világos, hogy a letele-
pedett ek terhei tízszeresek voltak. Pedig ez sem volt sok – legfeljebb 20 piaszter/fő 
(100 piaszter/5 fős egység), ami messze van  Midhat  Ruméliában produkált 50–70 
piaszter/fős értékétől (I. kötet, II. 18. táblázat). A beduinok letelepítése tehát egy-
szeriben 16 milliós adónövekedést hozhatott  volna a kormányzatnak, ráadásul a 
földadó értéke a terméseredmények növelésével javulhatott  volna.

 Irakban 1831–1869 között , a Tanzimat korszakában a hatalmi restauráció fon-
tosabb volt, mint a reformok, ráadásul ez utóbbiak itt  mélyrehatóbbak voltak, 
hiszen egy teljesen eltérő társadalomszerkezet jellemezte a térséget, mint  Ru-
méliában, vagy  Anatóliában. A reformok során  Irakban elsőként a váli pénz-
ügyi hatalmát korlátozták, az adót központi adminisztrátorok szedték be. 
A tartományt szandzsákokra bontott ák, mindegyikben tanácsadó testülett el, 
mely kontrollálta a váli tevékenységét. 1840-ben a hadsereg is kikerült a váli 
fennhatósága alól. Mehmed  Reşid kinevezésével azonban itt  is fordulat állt be: 
1852-ben a tartományi adminisztráció minden ágát (sőt a hadsereget is) ismét a 

398    Bagdad 150 ezer fős lakossága 40 ezer szunnita, 40 ezer síita muszlimból és 53 ezer zsidóból, 
valamint 7000 keresztényből állt. A városnak viszont mindössze egyetlen könyvtára volt ( Isztam-
bulnak 37), amely 500 kötetnyi, zömmel vallásos irodalmat tartalmazott .  Issawi, Ch.: The Fertile 
Crescent i. m. 124.
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váli hatáskörébe rendelték, sőt 1858-ban a központi hivatalnokok felett  is autori-
tást kapott . Utóda,  Ömer  Lütfi  (Latas) azonban erőszakosan próbálta megolda-
ni a törzsekkel való viszonyt, s miután  Moszul környékén felakasztott  néhány 
Hemávend törzsbelit, visszahívták.  Mustafa Nurit ugyanez a sors érte, de őt 
korrupció miatt . 1867-ban   Namık újbóli visszahívásával ismét szétválasztott ák 
a váli és a müşir (katonai parancsnok) személyét.

1911-ben a tized adta a bevételek 33%-át, az állati adók ennek harmadát, 
 11%-ot érték el. A vám részesedése 23% volt, a katonai mentesség 3%-ot tett  ki, az 
új adók közül a csak  Moszulban kivetett  vergi (vagyonadó) 3%-os, a temettu (jöve-
delemadó) 2%-os részesedéssel bírt. Az új adók részesedése jelentéktelen volt, míg 
a földadó értéke ugyan nőtt , de egy főre jutó értéke nem mutatott  döntő változást. 
1874-ben 40 milliós földadó jutott  az 1 milliós letelepedett  lakosságra, s ez később 
esett : a földadóból származó bevétel 1900 körül is 47 millió piaszter volt, a birodal-
mi 6,5%-a (721 millió), noha a népességszám alapján 14% lett  volna elvárható, az 
agnam resmi értéke 16,5 millió (birodalomszerte 203 millió).399 Ez mutatja a refor-
mok korlátozott  sikereit a központ részéről. Eközben a társadalom jelentős átala-
kuláson ment keresztül (a beduinok letelepedése más rétegekre is hatással volt).

Bár a letelepedett ek aránya 1867–1905 között  40-ről 60%-ra nőtt ,400  Midhat is 
belebukott  szinte mindenbe, amit  Irakban csinált (és ami  Ruméliában vagy  Szíriá-
ban esetleg sikeres volt).401 Noha tevékenysége a makrogazdasági mutatók alapján 
sikeresnek tűnik, hiszen  Namık első kormányzóságának idejéhez képest a földadó 
értéke  Irakban megnégyszereződött , a juhadó megháromszorozódott  (a többi fon-
tosabb bevételi forrás stagnált), s az összes állami bevétel (és az egy főre jutó adó-
teher) is megháromszorozódott  (II. 76. táblázat), valójában  Namık politikája (a má-
sodik kormányzósága alatt ) kevésbé volt konfrontatív.402 A vergi konstans értéke 
a helyi ipar és vagyon stagnálását mutatja;403 a tartomány összbevétele pedig már 
 Midhat elődei, Mehmed Reşid és  Namık második kormányzósága alatt  is elérte a 
35–40 millió piasztert. Ezt egészített e ki az  Isztambulnak küldött  5 milliós subsi-

399    Çetinsaya, G.: Ott oman Administration of Iraq i. m. 20–22. Kétmillió letelepedett el számolva a be-
szedett  adó már arányos (6,5% vs. 8%), de az egy főre jutó értéke nem nagyobb az 1845-ösnél, tehát 
a gazdaság extenzív módon növekedett .

400   Uo. 13.
401    Midhat reformtevékenysége felölelte egy gőzhajózási társaság létrehozását, egy kórház alapítását, 

egy kézművesiskola létesítését, az utak burkolását, a gyapot- és datolyatermelés megadóztatását. 
A hadsereg jelenléte a textilipar fejlődését eredményezte. A katonák ellátására létrejött  abakhane 
napi 300 m gyapjú- és 400 m pamutszövetet állított  elő. A hadicélokat szolgáló malom napi 2000 
oka búzát őrölt meg. A malom gépesítése céljából  Midhat egy 7 lóerős motort vett  2000 fontért, de 
senki sem tudta működtetni, így visszahívása után a motort megett e a rozsda. A pasa terve, hogy 
a cukornádtermesztés támogatását a magok vámmentes behozatalával ösztönzi, szintén kudarcot 
vallott .  Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 124.

402    Namık pasa a gazdaság reorganizációja érdekében a földadó alól 3 évre mentesített e a lakosságot, 
ezért alacsonyak a bevételek. 

403   1910 körül  Bagdadban volt két oszmán gyár a hadsereg számára: egy lisztüzem és egy ruhagyár, 
továbbá két jéggyár, 22 selyemszövő, hét textilnyomó, 116 malom, 24 cukorfi nomító, 35 cserző-
üzem, két szezámolaj-készítő, pálinkafőzők, kis szövőművek két-három szövőszékkel. A tarto-
mány ipari termelése ugyan 1880–1910 között  12 millió fontról 33 millióra nőtt , de az import már 
1880 körül is 10 millió font volt, tehát a belföldi szükségletet sem tudta fedezni a hazai ipar.
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dium: ez alig több mint 10%-os elvonást jelentett , a  Balkánon ennél sokkal nagyobb 
volt ez a költségvetés százalékában mérve ( Szíriában is 30%). E bevétel lehetővé 
tett e egy 16 ezer fős haderő fenntartását (mely kétszerese volt az  1830-as kontin-
gensnek, de így is kevés volt a katonai parancsnok, a müşir véleménye szerint a 
vahabiták, síiták és a britek fokozódó tevékenysége miatt ). Kérdés továbbá, hogy 
ez az 50 millió piaszter mekkora terhet jelentett  a többi tartományéhoz képest a 
lakosság számára.  Egyiptomban például nagyobb volt az egy főre jutó központi 
bevétel, 0,66 font, míg  Irakban csak 0,33 font/fő.  Tuna vilajetben is körülbelül 0,66 
font volt az egy főre jutó állami bevétel az irakihoz mérten.404 A tartományi be-
vételek az első világháború előestéjén is csak a szíriai kétharmadát érték el, s egy 
főre számítva, vagy GDP-arányosan mérve sem különböztek att ól. Gyakorlatilag 
a kiadások 70%-át a hadsereg vitt e el (II. 77. táblázat). A lakosság jó része e köny-
nyebbséget nem érezte, hiszen a földadót csak a letelepedett ektől lehetett  beszed-
ni, a lakosság akkor felét kitevő nomádok terhei pedig jóval kisebbek voltak.405 
A kormányzat ez utóbbin kívánt változtatni az 1858-as földtörvény rendelkezé-
seinek érvényesítésével. Az bizonyos, hogy  Midhat ebben sikeresebb volt, mint 
  Namık, viszont az állami jövedelmek növelésének a társadalom jelentős részének 
elidegenedése volt az ára. A földtörvény ugyanis  Irakban a közösségi földeken 

404   Az iraki tartományok ( Bagdad,  Moszul,   Bászra) bevétele nem nőtt  tovább: 1879-ben 58 millió 
kurus volt, 1881-ben 42 millió, s 1910 körül sem volt sokkal több 50 milliónál.  Çetinsaya, G.: Ott o-
man Administration of Iraq i. m. 20–22.

405    Cuinet számításai szerint az állatok után fi zetett  tized (kudo) a földadó 33%-át érte el  Bagdadban, 
21%-át  Bászrában és 96%-át  Moszulban. Ez azonban a nomádok letelepedése után jelentősen csök-
kent (a földadó átlag harmadára).

II. 76. táblázat.

A bagdadi provincia bevételeinek alakulása, 1861 és 1874

Év Vergi Bedel-i askerie Asar Agnam Összesen Egy főre Pasa

1861 5,1 0,4  8,8 2,2 16,5 15  Namık

1874 5,4 0,5  40,5* 6,7 53,1   45** Midhat

*  Tuna vilajetben 70 piaszter/fő volt ez az érték 1870 körül; **  Tuna vilajetben 75 piaszter/fő 1867-ben.

Herzog, Ch.: Osmanische Herrschaft i. m. 708. 

II. 77. táblázat.

 Irak kiadásai (%), 1893–1894

Kiadások Bagdad,  Bászra, Moszul, ezer font %

Civillista  83  8

Csendőrség 125 12

Adminisztráció, bíróság  49  5

Helyi kiadások és bérek  73  7

Egyéb (havalé – katonák és tartalékok) 203 19

Hadsereg 550 51

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 421.
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alapuló gazdasági struktúrát teljesen felbolygatt a, ami – rurális társadalom lévén 
– a társadalomszerkezetre is hatással volt.

 Namık megpróbálta integrálni az Alsó- Eufrátesz sejkjeit az oszmán közigaz-
gatási rendszerbe az újonnan létrehozott  kazák vezetőiként. A  Sadun klán emírjét 
Muntafi q (törzs és közigazgatási egység) kajmakámjává nevezte ki. Emellett  ver-
senyeztett e a törzsi vezetőket az adóbérletekért. Ez – noha megnövelte a központi 
kiadásokat, hiszen a viszony megromlott  a törzsek között  – jelentős bevételnöve-
kedést is eredményezett  például  el-Amara területén.406 Szintén gyakori taktika volt 
a vízellátás megvonása a  Moszultól délre eső területeken fegyelmezési célokkal, 
vagy az adóbefi zetés ösztönzése céljából. Ezt  Al-Hillah környékén vetett ék be, de 
sajnos hosszú távon a terméseredmények romlásához vezetett , mert az öntözőcsa-
tornák feliszapolódtak, a felvízi területek viszont víz alá kerültek (így könnyen 
elszikesedtek).  Midhat kísérlete például a Kazail törzs katonai megregulázására 
azzal ért véget, hogy azok elárasztott ák saját termőföldjeiket, megakadályozva a 
haderő előrenyomulását, ugyanakkor tönkretéve a vetést. A   Kananiya-csatorna 
megépítése, hogy az   Eufrátesz keleti ágából a vizet a  Bagdadtól délre fekvő te-
rületekre vezesse, megint ballépésnek bizonyult, mert a folyóág szinte teljesen 
kiszáradt az óvatlan tervezés következtében, s a Hillah környékén lakók kényte-
lenek voltak elvándorolni, ami számos konfl iktus forrása lett  ( Midhat burkoltan 
azt remélte, hogy a migránsok lekötik majd a Kazail törzset vízbázisuk, a  Dhagha-
rah-csatorna védelmében).

Issawi szerint az 1858-as földtörvény lényege az volt, hogy az állam minden földet 
megadóztathasson, így növelje a bevételeit.407 Az adóbevételek alakulásának imén-
ti elemzése bizonyított a is, hogy  Irakban ennek (a beduinok letelepítésével) lett  
volna realitása.  Irakban 1867-ben még az öntözés alatt  álló földek 82%-a is miri 
volt, 12% volt csak mülk.  Midhat politikája ezen kívánt javítani, de nem sok siker-
rel. A reform ugyanis nem számolt a helyi viszonyokkal. Míg az 1858-as törvény 
 Anatóliában a kisbirtok dominanciájához vezetett , addig az arab térségekben el-
lenkező hatást ért el: a közösségi tulajdonlás felszámolása a nagybirtok terjedésé-
hez vezetett . A közösségi földek a sejkek magántulajdonába mentek át, ugyanis az 
egyszerű földműves az adóösszeírás bevezető lépéseként tekintett  a birtokregiszt-
rációra, ezért a falu/törzsfőnök nevére íratt a a földet (tapu sanad). A föld regisztrá-
ciója eleve csak 10 év folyamatos művelés/elbirtoklás esetén volt ingyenes, a no-
mádok pedig vándorló életmódjuk miatt  nem rendelkeztek ezzel a kritériummal, 
így számukra nem volt vonzó a letelepedés. Ilyen körülmények között   Midhat 
buzdítása, hogy akik házat építenek (letelepednek) és regisztráltatják magukat, 
adókedvezményben részesülnek, nem váltott  ki nagy visszhangot. A reformok 
eredményeként  Cuinet szerint  Bagdad térségében 1900 körül a szultáné volt a föld 

406    Owen, R.: The Middle East i. m. 184–185.
407   Ilyen szempontból indiff erens volt, hogy a kisbirtokos vagy nagybirtokos üzemforma terjed-e el. 

Egyes történészek éppen az iraki esetből vonják le azt a következtetést, hogy a reformok általános 
célja a közösségi földek felszámolása és az állami vagy szultáni (saniya) földek kiterjesztése, és el-
adásuk/regisztrációjuk révén a bevételek növelése volt a pacifi kált területen, akár azon az áron is, 
hogy nagybirtok alakul ki. A földtörvény végrehajtása azonban jelentős regionális diff erenciákat 
mutatott , tehát az iraki helyzet nem általánosítható. (Az eltérő álláspontokat lásd később a II. 4. 
fejezetben.)
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30%-a, 20% volt vakuf, 30% (1,1 millió ha) aradi amiriyya (állami birtok, amit részes 
bérlő művel, akit bármikor el lehet mozdítani a helyéről, illetve a termény bár-
mekkora hányada beszedhető tőle), és továbbra is csak 20% mülk vagy tapu sanad 
által birtokolt föld.408 Az állam egyrészt nem tudta jó áron kiadni/eladni a földeket, 
másrészt, ahol a regisztráció sikeres volt, ott  a nagybirtok vált dominánssá:  Irak-
ban az 1958-as forradalomig csak a földek 37%-a volt 125 ha alatt , 250 ezer birtokos 
kezében, a maradék 63%-ot 4500 család birtokolta (átlagosan 100-szor akkora volt 
e csoport birtoka, mint a többié).409

Ellentétek nem csak a kormányzat és a törzsek között  voltak. Ugyanígy léte-
zett  viszály a helyiek között  (melyet gyakran a kormányzat szított  politikai okok-
ból), de létezett  a kormányerők között  is nézeteltérés a tartományok reformjait 
és a kormányzás technikáit illetően.410 Mivel  Irakban a polgári kormányzó és a 
katonai kormányzó funkcióját ideiglenesen egyesített ék, ezek újbóli szétválasz-
tása jelentős hatásköri vitákat szült.  Nusret pasa, az iraki haderő főinspektora a 
polgári kormányzót, akinek kormányzatában helyet kapott  a naqib (a helyi vallási 
vezető) rokona, a titkára pedig egy helyi előkelő volt, gyengének tartott a. A helyi 
elit Nusret szerint megbízhatatlan, s katonai kormányzás bevezetését javasolta a 
szultánnak, hivatkozva a síita irányzat térnyerésére (a birodalomban a szunnita 
irányzat volt a bevett ). Nem riadt vissza a szokásos vádaskodáson túl hamis jelen-
tések küldésétől sem (perzsa csapatösszevonások), s kritizálta a kormányzat bé-
kés fellépését a törzsi lakossággal szemben, mert ezzel rombolták az erőszakosabb 
eszközöket alkalmazó (és egyébként kicsi) hadsereg tekintélyét. A szultán végül 
vizsgálóbizott ságot küldött  ki: a kormányzati végrehajtó elit és a bírói hatalom 
összefonódására, a kapcsolatrendszerek fontosságára utal a politikai pozícióharc-
ban, hogy a vizsgálóbizott ság egyik tagja a váli, a másik pedig a főinspektor roko-
na volt. Ráadásul mindkét érdekelt fél megkísérelte a bizott sági tagok eltávolítását 
összeférhetetlenségre hivatkozva, sikertelenül. Mivel kirívó törvénytelenségről a 
jelentés nem tudott  beszámolni, a főinspektor eltávolítása nem sikerült. A harc 
tovább folyt: a váli szerint 1894-ben Nusret inzultálta az egyik kajmakámot (kaza 
vezetőjét) a törzsi előkelők előtt , majd a tartományi fődefterdárt, de ezután a szultán 
parancsa ellenére sem hagyta el a tartományt 1896-os haláláig!411

Sok volt a vallási rend (tariqa), erős a befolyásuk (nakşibendi, qadiriya). A naqib, 
a vallási vezető szerepe is fontos. A naqibok rokonsága jelentős kormányzati po-
zíciókat kapott , de agilitásuk sok bajt idézett  elő.  Said Talib pasa (1868–1929), a 
naqib fi a első útján  Isztambulban bepanaszolta a bászrai válit,  Hamdi pasát. Mi-
után az egyébként is érzékeny Nedzsd térségében a tartomány kormányzójaként 
(1902–1904) több problémát okozott , sőt politikai ellenfeleit is meggyilkolta, forró 
lett  a lába alatt  a talaj.  Isztambulban az államtanács tagja és  Izzet pasa, a szultán 
másodtitkárának védence lett . A bászrai és bagdadi naqib családja mellett  további 
helyi (nem vallási funkciójuk jogán) előkelőnek számító családok is voltak. A sü-

408    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 286.
409   Uo.
410    Midhat, ellenfele Mahmúd Nedim nagyvezírré kinevezése után lemondott  posztjáról, ezt köve-

tően ismét erősödött  a centralizáció, újfent csökkentett ék a váli hatáskörét.  Çetinsaya, G.: Ott oman 
Administration of Iraq i. m. 10.

411   Uo. 3. fejezet.
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leymaniyei  Barzindzsik és a kirkuki  Talabani család a qadiriya rend tagja volt. De 
nem minden előkelő élvezte a szultán kegyét. A bagdadi  Mahmud Shukri al-Alu-
sit száműzték a városból reformista álláspontja és a tariqák túlzott  hatalmának el-
lenzése miatt  (viszont konzervatívabb rokonai megmaradtak a szultáni kegyben, 
az  Alusi család házasság révén rokonságban állt a bagdadi válival). A bászrai Zu-
heirzáde család, miután vereséget szenvedett  az  al-Sadunoktól a helyi hatalomért 
folytatott  versengésben, szintén kiesett  a szultáni kegyből, és hogy a klánt szem 
előtt  tartsák, egyik tagjuk  Isztambulba nyert államtanácsosi kinevezést. Néhány 
iraki előkelő máshol nyert kinevezést: az Alusik (Arif Hikmet)  Tripolitániában 
és  Irakban is szolgáltak.  Babanzade Zihni pasa családjának hatalma a központi 
hatalom helyreállítása előtt i időre ment vissza, tehát ők is sikeresen mentett ék át 
pozíciójukat (ha hatalmukat nem is sikerült).412 A cserkesz származású migráns, 
 Muhammad Fazil dagesztáni pasa viszont homo novus volt – bár a legendás Samil 
sejk rokonaként kétségkívül kellő tekintéllyel rendelkezett . 

*

  Libanon esete szintén nagyon tanulságos, és bizonyítja a centrum és a perifé riák, 
sőt perifériák és perifériák között i különbségeket a kihívásokra adott  reakciókat 
illetően.  Libanon egyrészt kitűnő példája annak, hogy a társadalmi-gazdasági el-
lentétek hogyan polarizálódnak a vallási differenciák mentén, másrészt hogyan indukálja 
mindez a nagyhatalmi beavatkozást, melynek elkerülése aztán az oszmán reformmozgalom 
egyik sarkköve lesz. Harmadrészt, bizonyítja a kereskedelem és a kereskedőrétegek (és a 
mögöttük álló külföldi támogatók) politikai játszmákra gyakorolt döntő hatását. Az 1858–
1860-as libanoni és damaszkuszi keresztényellenes lázadások a növekvő nyugati 
befolyás és ezen keresztül az egyes társadalmi csoportosulások között i erőviszo-
nyok eltolódása elleni fellépésként értékelhetők. A libanoni selyemtermelés és -ex-
port fellendülése a bejrúti keresztény pénzemberek és a drúz adóbérlők között i 
gazdasági harcban kulminálódott , melynek hátt erében a drúz uraknak alávetett  
parasztság kitörési kísérlete és a gazdaságszerkezet megváltoztatására irányuló 
külföldi nyomás állt. A valójában soktényezős, a parasztság és a kereskedőrétegek 
ideiglenes szövetségét hozó küzdelem azonban végül nem a gazdasági érdekek, 
hanem vallási törésvonalak mentén csoportosulva (így jelentős mértékben leegy-
szerűsödve) tört ki.413

A selyemtermelés lehetőségeinek felismerésével (és általában az 1840 utáni 
árkonjunktúra hatására)414 a bejrúti kereskedők és bankárok fi gyelme a tradicio-
nális viszonyok között  élő libanoni hegyvidék felé fordult, ahol a 18. században 
adóbérléssel felemelkedett  drúz hűbérurak uralták a gazdaságot. Korábban maga 
a 6000–8000 fős  Bejrút is csak egy kereskedelmi átrakodóhely volt  Damaszkusz és 

412   Jellemző volt egyes etnikai csoportok preferenciája is bizonyos foglalkozások esetében: az állami 
bizalom jele például, hogy a 3500 csendőr zöme kurd volt.

413    Libanonban, az autonómiát kapott  területen 1862-ben 99 ezer felnőtt  férfi t írtak össze, akik fele ma-
ronita keresztény, nyolcada drúz, nyolcada görögkeleti (tehát összesen mintegy 220 ezer lakos).

414   A selyem szállítása  Kurából  Tripoliszba 1890-ben 45 frank/100 kg volt,  Marseille-ig további 25 
frank + 15 frank biztosítás. Azaz 1 kg selyem szállítása  Franciaországba csak 1 frankkal növelte 
meg a selyem árát, mely elenyésző volt annak 40–50 frank/kg-os árához képest. A selyem ráadásul 
 Libanonban mentességet élvezett  a tized alól. 
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 Európa között , de az európai selyemigény megnövekedésével415 szerepe és poli-
tikai érdekérvényesítő képessége is megnőtt  (40 ezer fős lakossága volt már a 19. 
század közepén).416 Francia konzuli jelentések szerint a  Bejrútból exportált selyem 
értéke 400%-kal nőtt  1850–1856 között , köszönhetően a megháromszorozódó árak-
nak (II. 78–79. táblázat). A selyem részesedése az exportból 20-ról 50%-ra emelke-
dett . A hatalmas üzlet reményében a bejrútiak megpróbálták rátenni kezüket a 
selyemtermesztésre is az elosztás mellett . Ebbéli törekvésükben kerültek összeüt-
közésbe a drúzokkal.

A küzdelem kimenete makrogazdasági szempontból az lett , hogy míg 1861-
ben csak 1 millió kg gubót termesztett ek  Szíriában 22 piaszter/kg egységáron, a 
tradicionális elit legyűrésével 1866-ra ez 3,4 millió kg-ra nőtt  32 piaszter/kg egy-
ségáron.417 1873-ig az export további 25%-kal bővült (II. 80. táblázat), részesedése 

415   1833-ban   Boislecomte és 1838-ban  Bowring szerint a selyemtermelés 400 tonna volt 12 millió frank 
értékben (30 frank/kg), ez az összes áru értékének fele. 1900-ra a földek kétharmada a selyem-
készítésre specializálódott , s a mezőgazdasági össztermelés kétharmadát adta.  Issawi, Ch.: An Eco-
nomic History of the Middle East and North Africa i. m. 124.

416   Mikhail  Mishaqa, a feudális-klerikális családból származó Butrus  Bustani tanár és publicista, vagy 
az ifj úkorát  II. Bashir emír szolgálatában töltő  Nasif al-Yazidi közéleti tevékenysége is hozzájárult 
a városi társadalmi rétegek öntudatának megerősödéséhez.

417    Owen, R.: The Middle East i. m. 156.

II. 78. táblázat.

A  Bejrútból exportált selyem értéke

Áru 1850 1854 1856 1857

Selyemgubó és fonalexport (millió frank) 2,4 7,9 10,1 9,8

1 oka gubó ára (piaszter) 15 22 35 45

Owen, R.: The Middle East i. m. 155.

II. 79. táblázat.

Az árkonjunktúra hatása a libanoni termények árára és termelésére

 a krími háború végéig

Áru
Egységár (p) 

Növekedés (%)
Termelés (millió piaszter)

1846 1855 1846 1855

Selyem*  100  160  60 26,0 41,6

Olaj  650 1400 125  6,5 14,0

Dohány 1800 2500  40  3,6  5,0

Búza**   10   38 280  5,0 20,0

Rozs    6   20 235  3,0 10,0

Mazsola  200  600 200  1,0  3,0

Füge  130  400 220  0,5  1,6

* 260 ezer oka átlagtermés; ** 500 ezer kile átlagtermés.

Issawi konstans termés esetén számolta ki a 41 millió piaszterről megduplázódó bevételeket, tehát abból indult ki, 

hogy a konjunktúra nem eredményezett  termelésnövekedést  Bejrút térségében.
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66%-ra ugrott  az összes kivitelből. A selyem monopolizálta a termelést és az ex-
portot, átalakult a gazdaságszerkezet.418 Miközben az európai tulajdonú gyárak 
száma végig 10 körül mozgott , a helyiek (például a   Sursuq és  Tuwaini kereskedő-
család) által létrehozott  üzemek száma 1862-re 33-ra, 1867-re 47-re, 1880-ra 100-ra 
nőtt . A sikeres vállalkozás kritikus peremfeltételét elsősorban nem a tőke,419 ha-
nem az olcsó munkaerőhöz való hozzáférés jelentett e – és a vállalkozás nem volt 
sikeres, míg a drúz adóbérlők hatalma alatt  lévő parasztok nem selymet termesz-
tett ek, vagy a selyemtermelésük lokális, kisüzemi jellegű volt.420

A selyem gazdasági jelentőségére és a helyi elitek erőteljes összefonódására 
utal, hogy a maronita egyház áldását adta az árvák és keresztény nők alkalmazásá-
ra. A vállalkozás sikere a központi hatalomnak is feltűnt, ezért mikor 1859-ben meg-
kísérelte újra bevezetni a selyemre a 12%-os exportvámot, a bejrútiak már sikeresen 
tiltakoztak. A kormányzat lépése nem volt véletlen:421 amint a krími háború véget 
ért, leestek a gabonaárak, ráadásul az 1858-as terméseredmények rosszak is voltak. 
Ezek mind hozzájárultak az elégedetlenség helyi növekedéséhez, hiszen mind a pa-
rasztok, mind a földesurak, mind a kereskedők jelentős jövedelemtől estek el.422 Ki-
utat a selyem jelenthetett , mely iránt nem csökkent a kereslet, s ára is magasan ma-
radt. Több körzetben, mint   Zahle és   Hasbaya térségében a helyi földművesek petíci-
ók tömegével árasztott ák el az oszmán adminisztrációt, hogy szabadítaná meg őket 
a helyi drúz sejkek igazságszolgáltatása alól, de az ellenségeskedés végül is  Kis-
rawanban, a   Khazin klán területén tört ki.423 Ez is mutatja, hogy nem egyszerűen 
keresztény–muszlim ellentét állt a hátt érben, mint azt sejtenénk (a  Khazin klán 
 keresztény volt, miként az adóbérlők ellenfeleivé váló bejrúti kereskedők zöme is). 

418   Mivel a selyemhernyó-tenyésztés munka-, idő- és helyigényes vállalkozás, a parasztság elüldözé-
se földjeiről és teljes ipari átrétegződése nem történt meg, s nem is igazán volt kívánatos, szemben 
a termékszerkezet-váltással. A nyersanyagot feldolgozó gyári munkások zöme vagy maga is ér-
dekelt volt a gubótermesztésben, vagy nőket, gyerekeket kellett  befogni a munkaerőhiány miatt .

419   A helyi tulajdonosok dominanciája nem jelentett e a külföldi tőke (és így a külföldi hatalmi támo-
gatók) kiszorulását: a párizsi bankok 6, míg a bejrútiak 10%-ra adtak hitelt a vállalkozás beindí-
tásához.

420   Az összecsapás következményeként   Libanon olyannyira a selyemre specializálódott , hogy saját 
gabonaszükségletének csak 50–66%-át tudta fedezni 1870 után.

421   A selyemexport ugyan nem kompenzálta a külkereskedelmi mérleg defi citjét, viszont a vonzóereje 
miatt  a beérkező külföldi tőkével együtt  már képes volt megakadályozni a tőkekiáramlást a térség-
ből (az áruexport és a tőkebehozatal egyensúlyban volt az import és profi tt ranszfer összegével).

422    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 48. 
423    Owen, R.: The Middle East i. m. 161. 

II. 80. táblázat.

 Bejrút összes tengerentúli exportja (millió frank), 1850–1855

Év Selyemexport Összes export Összes import Gyapotimport

1850–1854  4,5 20,5 27 9,5

1855–1858  9,3 40,0 37 –

1871–1873 11,0 15,7 30 29

 Owen, R.: The Middle East i. m. 161.
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A  Khazin klán azért bizonyulhatott t a mukatadji elit leggyengébb láncszemének, 
mert viszonylag nagy klientúrája miatt  nagy bevételre volt szüksége hatalma fenn-
tartásához, viszont az oszmán kontroll és a rivális feudális klánok megerősödésével 
egyre több bevételi forrástól esett  el ( II. Bashir a bíráskodási jogot is megvonta tő-
lük), így rákényszerült a terhek növelésére. Ráadásul, keresztények lévén ebben 
nem számíthatt ak az oszmán hatóság jóindulatú toleranciájára, a maronita egyház 
elidegenítése miatt  pedig teljesen légüres térbe kerültek.424 A terhek (különösen a 
robot) növelése miatt  1859-ben kitörő megmozdulások ékesen bizonyított ák izolált-
ságukat: a Taniyus  Shahin vezett e parasztok szétosztott ák a Khazin-vagyon nagy 
részét, miközben egyetlen drúz nagyúr sem jött  segítségükre. Ezt használták ki a 
bejrúti kereskedők, akik úgy gondolták, hogy itt  az ideje, hogy általánosságban 
megszabaduljanak az összes mukatadjitól: felháborított ák az adóbérlők kereskedel-
mi tevékenységet érintő önkényeskedései, amelyek különféle jogtalan vámok kisza-
básában jelentkeztek (avariz), az európai bíráskodás hatásköre és érdekérvényesítő 
képessége pedig a hegyvidékre nem terjedt ki. A gyenge oszmanli hatóság nem tu-
dott  és nem is akart beavatkozni a küzdelembe, nem utolsósorban azért, mert a tér-
ségben az addig 17 000 fős haderő a krími háború miatt  8000 főre csökkent: a köz-
ponti kormányzat rá volt utalva a drúz hűbérurak támogatására, rendfenntartó és 
adószedő potenciáljára. A maronita egyház, élén Tóbiás püspökkel a kereskedők 
mellé állt és fegyvereket osztott ak a hegyi parasztoknak, felkészítendő őket a végső 
leszámolásra. Ezt viszont a drúzok használták ki, a mozgalom vallási jellegét hang-
súlyozván az oszmán hatóságok előtt i panaszaikban, hátt érbe szorítva annak szo-
ciális karakterét. 1860 nyarán a patt anásig feszült helyzetben drúz erők támadtak 
meg több keresztény várost ( Zahle,  Hasbaya,  Rashaya), több száz keresztényt meg-
öltek. Az atrocitások átt erjedtek Damaszkuszra is, immár teljes egészében keresz-
tény–muszlim konfl iktus jellegét öltve. Az 1860-as damaszkuszi atrocitások során 
1500 házat romboltak le és 300–400 ezer erszény pénz kár keletkezett  (1,5 millió 
font).425 Ez végül a franciák és britek beavatkozásához vezetett .

A terület autonómiáját biztosító Reglement et Protocole relatifs á la reorganisation 
du Mont-Liban 1861-ben felszámolta az adóbérlet intézményét (és vele együtt  a drúz 
elit hatalmát) egy oszmán hatóságoktól függetlenül működő adminisztratív szer-
vezet felállításával. Az önálló tartománnyá szervezett  terület élére egy keresztény 
kormányzó került (müteşarif rangban), akit egy vallási alapon összeválogatott  12 
fős tanács támogatott . A kormányzó a végrehajtó hatalmat a libanoni zsandárságon 
keresztül (benne keresztényekkel, ami korábban elképzelhetetlen volt) gyakorolta, 

424   Mint pátriárkák előszeretett el használták a keresztény vakufb irtokat saját pozícióik erősítésére. 
Az egyházi tisztség elvesztése gyengített e hatalmukat.  Leeuwen, R. van: Notables and Clergy in 
Mount Lebanon: The Khāzin Sheikhs and the Maronite Church (1736–1840). Brill, Leiden, 1994.

425    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 46.  Damaszkuszban ekkor 13 300 muszlim ház volt, 7600 
bolt vagy kávéház, 58 közfürdő, 73 malom, 22 hán, 669 kert. A károkat egy különadóval kí-
vánták orvosolni, mely házanként 1000 piaszter, boltonként 750 piaszter lett  volna, a fogadók 
és fürdők 10–15 ezer piasztert fi zett ek volna, a kertek 2000 piasztert. Így is csak 0,2 millió font 
jött  volna össze, ezért a gazdagokra különadót akartak kiróni. De öt-hat ember kivételével a 
damaszkuszi elit sem keresett  többet 700–1000 angol fontnál egy évben (Duff erin to Russell, 23 
November 1860, FO 406/10).
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mely ellátt a az adószedés feladatát is. Az adókat alacsony szinten rögzített ék.426 A 
feudális előjogokat eltörölték – de látni fogjuk, hogy nem a parasztság, hanem a 
kereskedők érdekében. Noha a parasztság visszakapta munkaerejét és szabadon 
vállalkozhatott , továbbá nem lehetett  besorozni a keresztényeket, és a bedel-i askeriét 
sem kellett  fi zetniük, voltak olyan változtatások is, melyek egyáltalán nem szerepel-
tek a parasztság törekvései között . Így pél dául az 1850-ben alapított  bejrúti kereske-
delmi bíróság jogkörét kiterjesztett ék a   Libanon-hegységre, így immár nem állt fenn 
a veszélye, hogy a kereskedők adósai megmenekülnek az igazságszolgáltatástól az-
zal, hogy a hegyekbe menekülnek, ahol csak egy mukatadji volt jogosult kiadni őket 
az illetékeseknek. A rendelet szerint ezentúl minden kereskedelmi és civil ügyet, 
melyben egy hegylakó érintett  volt,  Bejrútban kellett  tárgyalni (noha  Bejrút maga 
nem volt része a müteşarifliknak). A későbbiekben az oszmán államadósságot kezelő 
nemzetközi szervezet joghatósága sem terjedt ki e térségre és nem volt érvényes a 
francia Regie des Tabacs dohánymonopóliuma sem.

A felkelés mögött  a helyi parasztság gazdasági nehézségein túl egy nagyobb 
horizontú probléma is meghúzódott , mely kiváltott a a libanoni kereskedők aktivi-
tását (maga a parasztság aktivizálódása csak jó ürügy volt számukra a mukata djikkal 
való leszámolásra, de semmiképpen sem szolgáltatott  volna elegendő okot erre). Az 
1857-es európai hitelválság idején a libanoni hitelek is megcsappantak és megdrá-
gultak, az export iránti európai kereslet a fi zetőképesség romlásával csökkent (amit 
tetéztek a korábban említett  belső gazdasági problémák). A libanoni bankárok és 
kereskedők csődközeli állapotba kerültek, ezért elkezdték követelni kintlévőségeik 
behajtását, melyet viszont a nekik tartozó adóbérlők vonakodtak kifi zetni.

Ennek ellenére a rendelkezések nem szüntett ék meg a mukatadjik gazdasági 
hatalmát, csupán politikai érdekérvényesítő képességüktől fosztott ák meg őket. Az 
új hivatalokba való bekerülésük által továbbra is az elit részét képezték (immár a 
bürokratikus apparátus részeként, fi zetett  hivatalnokként), s birtokaik nagy része is 
megmaradt, amit most nem robott al műveltett ek, hanem bérmunkában. Az is tény, 
hogy sem az európai hatalmaknak, sem a maronita egyháznak, sem a helyi banká-
roknak és kereskedőknek nem is állt érdekében, hogy általános támadást indítsanak 
a magántulajdon intézménye ellen, hiszen az ő gazdagságuk is ezen alapult. Így 
aztán nem meglepő, hogy a felkelést kirobbantó parasztok nem kaptak képviseletet 
az új adminisztrációban, sőt a  Khazin klán is visszakapta spontán elfoglalt vagyona 
nagy részét, és jelentős pozíciókat töltött  be a helyi és központi adminisztrációban.

A már említett  makrogazdasági adatok mellett  a paraszti gazdaságokat és az 
elpusztult javak rekonstrukcióját célzó hitelkihelyezés értékének 1861–1863 kö-
zött i megnégyszereződése is bizonyítja, hogy a küzdelem nyertese a kereskedő 
középosztály volt.  Dair el Qamarban például francia hitel segítségével 42 műhelyt 
épített ek újjá, ahol összesen 400 munkást foglalkoztatt ak. Még egy következmé-
nye volt ugyanis az összeütközésnek: a keresztény textilipar teljesen összeomlott  

426   A bevétel zöme a bürokrácia és a hadsereg fenntartására ment el. Az alacsony adók miatt  nem 
meglepő, hogy 1862–1878 között  az autonóm tartomány költségvetése ugyancsak defi cites volt, 
mint   Szíriáé. A libanoni adót 3500 erszényről 7000 erszényre kellett  emelni, hogy az adminisztrá-
ciós költségeket kifi zessék. 1899-ben a bevétel 4,1 millió piaszter volt a kiadásokkal összhangban. 
Ez 1880-hoz képest 1,1 milliós növekedés a bevételekben és 0,4 milliós csökkenés a kiadásokban (a 
rendőrség létszámát 1400-ról 960-ra csökkentett ék). 
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a lázadás következtében, mivel Farley szerint a 3500 damaszkuszi, keresztény tu-
lajdonú szövőszékből háromezret összezúztak a muszlim felkelők, s a keresztény 
iparosok  Aleppóba menekültek. 1864-re ugyan helyreállt a szövőszékek korábbi 
száma, de a textiliparban a muszlimok (kétharmados aránnyal) és az importcikkek 
váltak dominánssá az 1860-as évektől.  Damaszkusz külvárosa, a  Majdan azonban 
érintetlen maradt és a keresztény iparosok odatelepültek, sőt a Majdan keresztény 
kereskedői biztosított ák később a hitelt a muszlim szövőknek (mely aztán további 
felekezeti villongások táptalajává vált).

Míg az 1860-as évek  Bejrút és a hegyvidék prosperitását hozták, az 1870-es 
években a gazdaság recesszióba süllyedt. A rossz selyemtermés és a selyem árá-
nak csökkenése, valamint a selyemhernyókat megtámadó betegségek miatt  a föld-
ár 50%-ot esett  és sok kisbirtokos tönkrement kifi zetetlen hitelei miatt . Ez megint a 
bankárok és a kereskedők kezére játszott  inkább, akik felvásárolták az olcsó földe-
ket, majd bekapcsolódtak a búzaexportba: az 1850-es évek 60 ezer fontos export-
értékéről 1880-ra 150 ezer angol fontra nőtt   Szíria és  Palesztina gabonaexportja. 
Az  Edde család bővített e  Bekaa-völgyi birtokait az oszmanli erőket felhasználva a 
helyi kisbirtokosok elűzéséhez. Mások, mint a   Sursuq klán az oszmán kormányzat 
örökös pénzzavarából hasznot húzva a hitelekért és szolgálataikért cserébe ha-
talmas földeket (70 négyzetmérföldet) hasított ak ki az állam (szultán) miri birto-
kaiból. A selyemexport hanyatlása ráadásul felborított a az érzékeny egyensúlyt: 
mivel a helyi iparnak alapanyagra volt szüksége, a brit import dinamikusan nőtt , 
a kereskedelmi defi cit megugrott  (II. 81. táblázat).

II. 1. 6. Kereskedelmi folyamatok hatásai (1839–1878)

A kereskedelem szerepét a világpolitikai-világgazdasági rendszer alakulásában 
néhány gazdaságtörténész (így a dependenciaelmélet szószólói és a regionalisták 
a kliometrikus történetírással karöltve) döntő tényezőnek tartja. Ronald  Rogowski 
szerint leginkább a kereskedelem határozta meg a régiók egymáshoz képest mért 
fejlett ségét és politikai berendezkedését 1840 után (akár a globalizációs bummot, 
akár a rákövetkező 1900–1918 utáni autarkiás periódust nézve): Wallerstein koráb-
bi évszázadok kapcsán kifejtett  elmélete ugyanezt tartja fő tényezőnek.427 E perió-
dus mélyreható változásokat hozott  a korábbi időszakhoz képest globális szinten, 

427    Rogowski, R.: Commerce and Coalitions i. m. 2–17.  Cardoso, F. H.– Faletto, E.: Dependency and De-
velopment in Latin America. University of California Press, 1979.

II. 81. táblázat.

Brit textilipari export  Szíriába és  Palesztinába, 1852–1872

1000 font éves átlagban Gyapotszövet Pamutfonal Összes gyapotexport

1852–1854 318  50  395

1870–1872 982 112 1208

 Owen, R.: The Middle East i. m. 160.
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de a  Török Birodalom számára is.  O’Rourke és  Williamson a vizsgált periódusra 
teszi a globalizáció kezdetét, noha többen ( Adam Smith epigonjai,  McNeill,  Gun-
der Frank és  Bentley) úgy vélik, hogy ennek gyökerei az 1500-as évekre mennek 
vissza. Williamson szerint azonban egyrészt (1) a kereskedelem globalizáltságáról 
csak akkor lehet beszélni, ha egymással versenyző termékekről van szó: a 18. század 
előtt  az arany, selyem, fűszer stb. Európában hiánycikk volt, tehát nem volt régiók 
között i kereskedelmi verseny. (2) Verseny akkor alakul ki, és így globalizációról is 
csak akkor beszélhetünk per definitionem, ha a luxuscikkek-hiánycikkek kereskedel-
mét felváltja a tömegcikkek kereskedelme. A kereskedelem földrajzi kiterjedése vagy 
volumenének növekedése tehát önmagában még nem globalizáció. A 18. században 
a Brit Kelet-indiai Társaság importjának fele is luxuscikk volt (nem utolsósorban 
azért, mert a hazai ipar védelmében a brit piac elzárkózott  az indiai textil elől). Az 
államilag monopolizált társaságok léte önmaga is ellentmond a globalizációnak, 
hiszen a felvásárlási és eladási árat is ők határozták meg, így versenyről szó sem 
lehetett  Douglas Irwin szerint.428 A luxuscikkek drágasága természetesen a magas 
szállítási ár, a kockázat és a hiány együtt es eredménye, s áruk nem csökkent a 18. 
században (II. 51. ábra). Williamson szerint továbbá (3) a globalizált kereskedelemre 
az árkonvergencia jellemző – ez viszont nyilvánvalóan nem volt igaz a 19. század előtt  
(II. 23. ábra), amikor kereskedők azon is nyerészkedhett ek, hogy az arany-ezüst ár-
folyam más volt Európában, mint Ázsiában, pusztán ezen fémek eltérő gyakorisága 
miatt .   Chase-Dunn és többek a kereskedelem volumenének növekedését használták a 
gazdaság bővülésének mérésére proxy változóként, azzal érvelve, hogy a kereske-
delmi akadályok elhárultával a két változó között i tartalmi különbség elenyészik. A 
kereskedelem liberalizációjával a kereskedelem GDP-hez mért százalékos aránya is 
gyorsan növekszik, és ez is utal a világgazdaság globalizáltságának, integráltságá-
nak mértékére. Williamson szerint azonban a népességnövekedés, tőkefelhalmozás 
szintén okozhatja a kereskedelem bővülését, sőt a kereskedelem hanyatlása is le-
het globalizációs jelenség, így szerinte a globalizáció mérőszáma egyedül az árkon-
vergencia lehet, a többi mutató csak a kereslet-kínálat viszonyainak megváltozását 
jelzi.429 Az árkonvergencia viszont (4) a szállítási árak csökkenését is feltételezi, ez 
megint nem volt kimutatható 1800 előtt , miként (5) árkonvergencia a hagyományos 
luxuscikkek esetében sem bizonyítható.430 Williamson szerint a világ globalizáltsá-
gának foka nem nagyobb ma, mint volt 1913-ban. Ebből az is következik, hogy a ma 
uralkodó folyamatok hasonlóképpen működtek korábban is.431

Az árkonvergencián kívül mit eredményezett  a globalizáció? Klasszikus 
( Heckscher– Ohlin kereskedelmi modell) feltételezések szerint egy zárt, kereske-

428    Irwin, D. A.: Mercantilism as Strategic Trade Policy: the Anglo–Dutch Rivalry for the East India 
Trade. Journal of Political Economy, 99, 1991. 1296–1314.

429    O’Rourke, K. H.– Williamson, J. G.: When Did Globalization Begin? European Review of Economic 
History, 6, 2002. 23–50.

430   Uo. 
431    Lindert, P. H.– Williamson, J. G.: Does Globalization Make the World More Unequal? In: Globali-

zation in Historical Perspective. Eds.: Bordo, M. D.–Taylor, A. M.– Williamson, J. G. University of 
Chicago Press, 2003. 227–275. Megfordítva – a múltban lejátszódó események ismerete hasznos 
tapasztalatokat szolgáltatott  (volna) térségünk számára az európai uniós integráció következmé-
nyeképpen fellépő folyamatok várható következményeiről. (A pesszimisták szerint ugyanis a glo-
balizáció – bár sok különbséget eliminál, például az árakét, de nem biztos, hogy ez minden termék 
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delem nélküli gazdaságban a föld/munkaerő arány csökkenése a mezőgazdasági 
árak növekedéséhez vezet (és fordítva), mivel csökken az élelmiszer-kínálat, s ez 
befolyásolja az ipari bér/mezőgazdasági bérjövedelem (wage/rental) arányt is. (Sőt 
ha  Malthusnak igaza van, akkor egy technikai fejlődés indukálta ipari bérnöveke-
dés is növeli az iparba átrétegződő munkaerő nagyságát, s ez esetben a föld/mun-
kaerő arány ugyancsak csökken.) Egy nyitott gazdaságban viszont a faktorárakat 
(mint ipari és mezőgazdasági bér) a világkereskedelmi kereslet- kínálat törvények 
befolyásolják, így a belföldi körülmények, mint a föld és a munkaerő nagysága 
kisebb hatással bírnak. A csökkenő föld/munkaerő arány egy globalizálódó gaz-
daságban növekvő ipari bér/rental arányhoz vezet, mert nyitott  gazdaságban az 
élelmiszerforrások nem olyan korlátozott ak, s az import a mezőgazdasági/ipari 
árak hányadosának eséséhez és az ipari bér/rental arány növelése felé hat. Így az 
előbb kifejtett  összefüggés a föld/munkaerő arány és a wage/rental arány között  
megfordul. S Williamson angol gazdaságra vonatkozó longue durée-t átfogó ada-
tai éppen ezt bizonyítják (II. 24. ábra): mivel 1828 előtt  (Wellington kormánya ekkor 
vezeti be a csúszóáras vámot a tényleges restriktív intézkedések helyett , s ezzel a 
brit gabonaárak csökkenésnek indulnak, illetve a brit gazdaság függése a világke-
reskedelemtől növekedni kezd, vö. I. kötet I. 11. táblázat) a land/labour arány erős 
korrelációt mutat a wage/rental és az agrár/ipari árak futásával (0,85 és –0,95-os 
korreláció), így erős külső világgazdasági hatást feltételezni 1828 előtt  nem lehet. 
Az agrár/ipari termékek árainak változása és a land/labour (illetve wage/rental) 
arány viszont semmilyen összefüggést nem mutatott  1830 után.

Ha – a Heckscher–Ohlin-modell értelmében – a globalizáció nem hat a wage/
rental arányra vagy más jövedelemeloszlást szabályozó intézkedésekre, akkor 
nincs hatással a termelés szerkezetére és a jólétre. Ha viszont hatással van az 

esetén áresést jelent – az egyenlőtlenségek növekedéséhez vezet. Mint az I. kötetben bemutatt uk, 
az országcsoportok között i és a globális jövedelemegyenlőtlenség valóban nőtt  1820–1860 között , 
míg az országon belüli különbségek kiegyenlítődtek.)

II. 23. ábra.

Az eladási és felvásárlási ár hányadosának változása az indiai brit textilimport 

esetében, 1660–1760

O’Rourke, K. H.–Williamson, J. G.: When Did Globalization Begin? i. m.
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előbbiekre, akkor politikai vitákat is kell hogy gerjesszen, ahogy ezt  Rogowski is 
bizonyított a könyvében: a kereskedelem jelentős szereppel bírt a belpolitikára, a 
már részletezett  brit példa mellett  ilyen volt a szabad- és rabszolga-kereskedel-
met preferáló Dél és Észak ellentéte, vagy a német belpolitikai vita 1879 után.

Mindezen folyamatok miatt  maga az 1838 utáni periódus és kereskedelmi 
sajátosságai egyaránt érdemesek az önálló tárgyalásra – különösen azért, mert a 
következő (II. 2. 1.) fejezetben a modell alkalmazhatósága a birodalomban végbe-
menő folyamatokra szintén vizsgálat tárgyát képezi.

* 

A globális kitekintés s a világgazdasági centrum folyamatainak elemzése után 
vizsgáljuk meg a kereskedelmi viszonyok alakulását a birodalomban (mint peri-
férián). A birodalmi adóbevételek növekedése mellett  a kereskedelmi többlet lehetett  
volna a költségvetés növekedésének másik forrása. A napóleoni háborúk (gabona- 
és textil-) konjunktúrája és a kontinentális blokád ugyan viszonylag kedvező ke-
reskedelmi klímát biztosított  és távol tartott a az angol iparcikkeket a birodalomtól, 
de ez csak 1810-ig volt így: a papír- és fazekastermék mind importáru volt már 

II. 24. ábra.

A föld/munkaerő, az agrár és ipari termékek árának és a wage/rental hányadosnak

 a változása  Angliában 

LAND/LAB = föld/munkaerő, PA/PI = agrár/ipari ár, WR = wage/rental.

 O’Rourke, K. H.– Williamson, J. G.: When Did Globalization Begin? i. m.
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1838-ban is.432 Ráadásul a gabonára hiába volt nagy kereslet Nyugaton, ha 1800 
körül a birodalomban is felment az élelmiszer ára, ami egyértelműen hiánygaz-
dálkodásra utalt. Egységes európai piac hiányában a 19. század elején a birodal-
mi árak alacsonyak voltak, de a fi zetések szintén, ez tehát nem jelentett  kedvező 
kilátásokat. Továbbá a háborúk hatásaként a török–francia kereskedelem értéke 
leesett , 1825-ben csak 30 millió frank volt, annyi, mint 1789 előtt . 

Az előző fejezetben részletezett  kereskedelmi megállapodások és az általános 
konjunktúra hatására a franciákkal folytatott  kereskedelem értéke 1850-re 90 mil-
lió, 1856-ra 230 millió frank fölé nőtt ,433 a kereskedelmi összforgalom pedig 10 év 
alatt  (az 1850-es években) 450 millió frankról 860 millióra emelkedett . A növeke-
dést jószerivel csak nominális értéken mutató 18. századhoz képest ez jelentős di-
namikára utal. Az export és az import egyaránt bővült, és átalakult a termékszer-
kezet: 1840-ben 800 000 kile gabonát exportáltak  Bulgáriában és  Kelet-Ruméliá ban 
együtt esen, 1848-ben már ötször annyit, 4,3 millió kilét (110 ezer tonnát). Egy csa-
ládra vetítve ez 5, majd 30 frank (30 piaszter/fő) többletjövedelmet eredményezett  
8–9 frank/hl egységárral számolva (vö. II. 54. táblázat).434 A fekete-tengeri bolgár 
kikötők gabonaexportja meghaladta a 15 millió frankot 1845-ben, ami egy főre 
bontva 15 frank exportérték. Ugyanakkor a szállítási árak jelentősen megnövelték 
a költségeket. 1845-ben 8–9 frank/hl ár mellett  a szállítás költsége  Marseille-ig 2 
frank/hl-ről, 1846-ra 4–5 frank/hl-re nőtt  a hajóhiány miatt .435 A regionális árkü-
lönbség emiatt  még nagy volt: a  London– Odessza gabonaár 40%-os különbséget 
mutatott  még 1870-ben is, de 1906-ra ez 2% alá esett  a közlekedési forradalom-
nak köszönhetően.436 Jellemző módon 1867-ben a   Balkán-hegységből  Rodostóig 
elszállítani egy bizonyos mennyiségű faárut 1300 frank volt, onnan gőzhajón  Mar-
seille-ig csak 600 frank, majd vasúton Párizsig 540 frank (ez jóval hosszabb táv, 
mint a  Balkán– Rodostó szakasz).437 A  Rusze– Várna szakaszon 1866 után 1 tonna 
szállítása 1 piaszter/km volt vasúton, míg a  Lom– Szófi a távolság szekérúton 25–45 
frank/100 oka (125 kg) volt (de a   Dunán szállított  szén szállítási ára tized-huszad-
annyi, 20 frank/t volt).438 Részben  Európa gabonaéhsége miatt  a   Boszporuszon át-
kelő hajók száma egy év alatt  3770-nel nőtt  (437 gőzös, 10 500 vitorlás).439

Az általános kereskedelmi konjunktúra jele a mindkét irányban jelentkező 
forgalomnövekedés, valamint a kereskedelmi tér átrendeződése. A  Fekete-tenge-

432    Mihov, N.: Prinosz kam isztorijata na targovijata i. m. 177. idézi:  Boué, A.: Remarks on Scenery, An-
tiquities, Population, Agriculture and Commerce of the Central European Turkey. The Edinburgh 
New Philosophical Journal. Vol. XXIV. 1838. c. írását.

433   Lásd  Damianov, S.: French Commerce i. m.
434   Bulgarie et Roumelie i. m. 9–10.
435   Notice sur l’état agricole et commercial de la cote orientale de la mer Noire. Annales du commerce 

extérieur. Paris, 1847. 22–23.
436    Williamson, J. G.: Land, Labor and Globalization in the Third World, 1870–1940. The Journal of 

Economic History, 62, 2002/1. 55–85.
437   Commerce des loupes de noyer á Adrianople. Annales du commerce extérieur. Turquie, Paris, 

1870. 90.
438    Michoff, N.: Contribution a l’Histoire du Commerce Bulgare. Vol. I. Rapports Consulaires Belges. 

Odeon, Szófi a, 1941. Lom exportja 22 ezer oka fonal-szövet, 155 ezer db bőr/év.
439   Das Schwarze Meer i. m. 161–171. Ebből görög 2776, angol 1894, szárd 1440, osztrák 1260, orosz 

1068, francia 545.
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ren teljesen megszűnt az oszmán kereskedelmi dominancia. Noha a forgalom felét 
1845-ben  Galaţi és  Brăila még a fővárossal bonyolított a (8/15 és 3/9 millió frank), 
a két város forgalma 1845–1847 között  megduplázódott : 20-ról 40 millió guldenre 
nőtt  (II. 25. ábra). 440  Az itt  megfordult hajók száma 1845-re már 1500-ra nőtt , míg 
a bolgár Duna-szakaszon 1844-ben 300, 1847-ben már 630 hajó kötött  ki. A Duna- 
torkolatban az 1830-as évek elején még csak 600 hajó kötött  ki, 1844-ben 2000, 
1847-ben 3000. Szvistovból Brăilán át évi 32–40 ezer tonna búzát exportáltak.441 A 
bolgár tengerpart gabonakivitele 1846-ban 2,9 millió kile volt (körülbelül 75 ezer 
t). 1850 után  Várna exportja 20–30 ezer tonna gabona volt, 1866-ban pedig 60 ezer 
tonna fölé ugrott  (II. 82–II. 83. táblázat). 

A gabonaexport volumenét az áringadozások is befolyásolták.  Burgasz 1852-
ben 930 ezer kilét exportált (23 ezer t) 2,4 millió frank értékben (500 piaszter/ton-
na), míg 1851-ben az export még a 300 ezer konstantinápolyi kilét sem érte el.442 
1857 utolsó hét hónapja során  Burgasz már 180 ezer chargés gabonát exportált (20 
ezer tonna), 3,3 millió frank értékben 800 piaszter/tonna áron.443   Balcsik exportja 
1857 utolsó 3 hónapjában 410 ezer chargés gabona (45–49 ezer tonna), értékben 
2,5 millió frank, több mint korábban egész évben (de tonnánként csak 60 frank, 300 
piaszter egységáron), de egy év múlva harmadakkora sem volt az export, miköz-
ben az egységárak (az általános hiány miatt ) a duplájára emelkedtek.444

A kvantitatív jellemzők mellett  azonban fontos felhívni a fi gyelmet a nemzet-
közi kereskedelem három sajátosságára. Az egyik, hogy jelentős különbség volt a tö-
rök exportcikkek és a belőlük előállítható és importált cikkek egységára között (az exportált 

440   1 gulden = 10 piaszter.
441    Michoff, N.: Contribution a l’Histoire du Commerce Bulgare. Vol. I. i. m.
442    Ubicini, A.: La Turquie actuelle. i. m. 205. A behozatal e két évben viszont 700–800 ezer forint volt, 

az export alatt  maradt, ez gyakori jelenség volt ekkor a kontinentális részeken. 
443   Burgaszra összefüggő adatsort ad Sterionov, St.: Juzsnoto csernomorie prez vazrazsdaneto. To mel, 

Szófi a, 1999. 165. 1854-ben viszont 2000 piaszter/tonna árat is elért a dunai  Bulgáriából szállított  
254 ezer kile gabona.

444   1858:  Balcsik: 126 ezer chargés gabona, 1,5 millió frank, 120 frank/t, 600 piaszter/tonna.

II. 25. ábra.

 Brăila és  Galaţi forgalmának megoszlása az átmenet idején (bal),

a  Fekete-tenger forgalmának átalakulása az oszmán monopólium megszűntével (jobb), 

millió frank, 1845

Notice sur l’état agricole et commercial i. m. 22–23.
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nyersselyem és az import selyemruházat között  több mint kétszeres, a selyemgubó 
és nyersselyem között  háromszoros – II. 84. táblázat). A másik, hogy az áruk irán-
ti kereslet változott , ami befolyásolta egységárukat, és így a velük való kereske-
dés megtérülését és a termékszerkezetet is. A behozott  fi nomított  cukor ára hosszú 
távon csökkent, a selyemszöveté viszont 25%-kal nőtt  (mivel az alapanyagé is), 
a megmunkált fémé csaknem megduplázódott . Ez utóbbi rávilágít arra, hogy a 
 Török Birodalom ipara továbbra sem fejlődött  olyan mértékben, hogy a textil- és 
gépipari termékeket kiválthassa: pozitív változás csak a gyapotszövet esetében állt 
be, ennek importára leesett . A kivitt  olajbogyó ára esett , a gabonáé alig nőtt  az 
import selyem árához képest. A behozott  textilszövet és ruha ára több mint 10-sze-
rese volt az exportált nyersanyagnak. A kereskedelmi cserearányok módosulása 
a török ipar fejlődéséről (annak elmaradásáról) is képet ad. A birodalom számára 
például az exportárak alapján megérte volna a nyersselyem-export fokozása, csak-
hogy a valóság az, hogy a helyi termelőnek a gubó biztosított  nagyobb százalékos 
hasznot, a selyemgyártásnak sok volt a járulékos költsége az iparban (lásd II. 2. 2. 
fejezet).

Az iráni exportstruktúra hasonló átalakuláson ment át, mint az oszmán, annak 
változása tehát nem egyedi. 1850-ben még a nyersselyem jelentett e az iráni export 

II. 82. táblázat.

Az egy főre jutó és összes export értékének változása  Ruméliában (összesítés), 1875

Terület Összes export (millió frank) Egy főre eső export (frank)

 Macedónia  47 32,0

 Thesszália  20 66,0

 Trákia  15 11,3

( Dél-)Rumélia együtt 120 40,0

( Észak-) Bulgária 31,2 (1898: 108  Kelet- Ruméliával) 15 (1898: 25)

 Albánia 2,6 4

 Szerbia és  Románia együtt 93 (1898: 374) 26 (1898: 40)

Vö. egy főre jutó exportértékkel: I. kötet, II. 21. táblázat, 238. ( Kelet-Rumélia 45 frank/fő,  Dél-Albánia 16 frank/fő, 

 Szerbia 13 frank/fő 1870 körül.)

Dufour, B. J.: Étude du mouvement commercial i. m. 71. 

II. 83. táblázat.

Fekete-tengeri bolgár kikötők gabonaexportja, 1845

Kikötő
Gabona 

(chargés = 120 kg)
Hektoliter 

(75 kg)
Kilogramm

Érték 
(8 frank/hl, 100 frank = 1000 kg)

 Burgasz  350 000  560 000  42 000 000  4 480 000

 Várna  650 000 1 040 000  78 000 000  8 320 000

 Balcsik  225 000  360 000  27 000 000  2 880 000

Összesen 1 225 000 1 960 000 147 000 000 15 680 000

Notice sur l’état agricole et commercial i. m. 22–23. és Hommaire de Hell: Situation agricole et commerciale des côtes 

occidentales de la Mer-Noire. Courrier de Constantinople, Moniteur du commerce. Constantinople, 1847. 1–2.
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II. 84. táblázat.

A török export és import fajlagos értékeinek és termékszerkezetének különbségei, 1856

a) Angol és francia export a  Török Birodalomba

Áru
Érték 

(millió frank)
Mennyiség 

(millió)
Egységár 
(frank)

Mértékegység

Angol export

Pamutszövet  80,0 208,00   0,38 méter

Gyapotfonal  15,0   7,70   1,95 kg

Szövet   2,0   1,00   2,00 méter

Finomított  cukor   7,5   6,00   1,25 kg

Nyers- és megmunkált fém   4,7  20,00   0,24 kg

Indigó   1,5   0,10  15,00 kg

Kávé   1,2   1,00   1,20 kg

Sör   1,1   1,90   0,58 liter

Réz   1,1   0,35   3,14 kg

Összesen 141,0

Francia export

Selyemszövet  12,5   0,075 166,67 kg

Gyapjúszövet  9,7  0,36  26,94 kg

b) Török export  Angliába és  Franciaországba

Áru
Érték (millió 

frank)
Millió egység

Egységár 
(frank)

Mértékegység

Export  Angliába

Gabona 32,0 156,00  0,21 kg

Kecskeszőr  7,0   1,10  6,36 kg

Nyersselyem  4,1   0,10 41,00 kg

Szivacs  3,7   0,12 30,83 kg

Mazsola  2,7   2,70  1,00 kg

Füge  1,8   1,80  1,00 kg

Ópium  1,5   0,03 50,00 kg

Dohány  1,1   0,53  2,08 kg

Szövet, gyapjúfonal  0,7   0,30  2,33 kg

Összesen 80,0

Export  Franciaországba

Gabona 38,0 111,00  0,30 kg

Nyersselyem 39,4   0,65 60,62 kg

Heuschling, X.: L’Empire de Turquie i. m. alapján saját számítás.
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harmadát, a textil a negyedét, a gabona a tizedét. 1864-ben a selyemtermelést tönk-
retett e egy betegség, s 1911-re 5%-ra esett  részesedése. A textilexport az európai ver-
seny miatt  szintén megszűnt, helyét alacsony feldolgozott ságú agrártermékek, mint 
a gyapot vett e át (19%) és a gabonafélék (12%), az ópium (7%), az ágazaton belül 
pedig a szőnyegexport (12%). Az iráni import 25%-át tett e ki a cukor, a tea 5%. Az 
Oszmán Birodalom e rossz szokást igyekezett  levetkőzni: a költségeket fölöslegesen 
növelő luxuscikkek 1910 táján már csak az import 10%-át tett ék ki.445

Harmadszor, 1830–1900 között  a birodalom legfontosabb kereskedelmi part-
nerei között  jelentős területi eltolódás ment végbe a Rimland javára, miként koráb-
ban a francia hegemónia végén (a 18. században a nyugat-európai kereskedelem 
fele a franciákon keresztül bonyolódott ) a Heartland javára történt ez. Míg 1830 
körül a birodalom  Ausztriával és  Oroszországgal bonyolított a kereskedelmének 
45%-át, s  Nyugat-Európa részesedése csak 33% volt, addig a századfordulóra je-
lentős forgalomnövekedés mellett   Nyugat-Európa és az  USA részesedése 60% fölé 
nőtt , a hagyományos partnereké viszont 15%-ra csökkent (I. 40. ábra). Az osztrá-
kok részesedése az oszmán importból a krími háború előtt  volt a legnagyobb, az 
1876–1878-as válság után pedig tovább esett , értékében ugyan 1900 után javulás 
jelentkezett , de a többi rivális is növelte exportját a birodalomba.446 

Mivel az összkereskedelem volumene bizonytalan, 1850 előtt  a britekkel foly-
tatott  kereskedelem ( Egyiptom és  Morea nélkül) növekedési üteméből következ-
tethetünk az általános forgalombővülésre. 1816–1838 között  a brit export a biro-
dalomba évi 6%-kal nőtt  (0,5 millió fontról 1,8 millió angol fontra), míg 1838–1854 
között  évi 3,5%-kal (értékben ez hasonló volt). Az oszmán export növekedése pe-
dig éppen a szabadkereskedelmi szerződés aláírása után ugrott  meg, s érte el az 
évi 7%-ot, míg a korábbi periódusban csak 5%-os növekedés volt mérhető.447

Ez az ütem különösen az előző évszázadban mért bővüléshez képest volt je-
lentős, hiszen 1730–1780 között  évi 1% volt a bővülés üteme, átlag 3 millió fontos 
összforgalmat, 50%-os növekedést eredményezve 1780-ra. A birodalom európai 
forgalma 80%-kal nőtt  csak, ami évi 1,5% növekedési ütemnél nem nagyobb. Eh-
hez képest 1870-ben már évi 11–13% volt a kereskedelem bővülése. Azaz, a vi-
lággazdasági rendszerbe történő betagolódás korszakának kezdetét a növekedési 
ütemek eltérései alapján valóban az 1830–1840-es évek fordulójára tehetjük, s ez 
egybeesik a szabadkereskedelem legalizálásával. 1840–1870 között  ráadásul nem-
csak az oszmán kereskedelem bővülése haladta meg a világátlagot, hanem az ex-
porté is. Ekkorra a britek részesedése az oszmán exportból elérte a 25%-ot, míg 
a britek az oszmán import harmadát fogyasztott ák el. Az 1880–1897 között i évi 
3%-os, majd 1898 utáni évi 4%-os kereskedelmi bővülés viszont már a világátlag 
alatt  maradt.448

A negyedik tényező a kereskedelmi egyenleg módosulása. Az 19. század 
közepéig a francia relációjú kereskedelem mintegy 200 millió frank többletet 
eredményezett  a birodalomnak 10 év alatt , elsősorban a nyersselyem, gabona 

445    Issawi, Ch.: An economic history of the Middle East and North Africa i. m. 36.
446    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 27.
447   Uo. 29. Az oszmán kereskedelem értékének megbecslése Pamuk szerint pontatlan, az exportot 

alá-, az importot felülbecslik.
448   Uo. 34.
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és olajos magvak exportja által. A francia export az importot csak a krími há-
ború ideje alatt  tudta felülmúlni, annak ellenére, hogy a gyapot- és selyemcik-
kek, cukor és kikészített  bőr behozatala a birodalomba megugrott  (II. 26. ábra). A 
többi irány azonban a birodalom szemszögéből zömmel defi cites volt: 1870-ben 
 Konstantinápolyba 120 millió gulden (1200 millió piaszter) megy be és 50 millió 
gulden áru távozik.449 A korábban kereskedelmi többlett el jellemezhető ruméliai 

449    Sax, C.: Türkei i. m.  Oroszországból Azov térségéből 1860 táján a fővárosba 98 millió frank értékű 
gabona, 39 millió frank értékű olajos mag érkezett . Ez már a  Balkán kereskedelmi érdekeit is sér-
tett e. Mivel ekkor 1 kile gabona 22 piaszter, ez 23 millió kile gabonanövény, azaz 575 ezer tonna, 
ami több, mint a város éves szükséglete (800 ezer lakossal számolva is csak 170–200 ezer tonna), 
tehát az áru az exportpiacokat fenyegett e. Emellett  érkezett  800 ezer oka gyapjú (1000 tonna) 2,2 
millió piaszter áron.  Michoff, N.: Contribution a l’histoire du commerce. Vol. III. i. m. 510–520.

II. 26. ábra.

Oszmán export  Franciaországba és francia export a birodalomba 

(1000 frank éves átlagban)

Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce de la Turquie et de la Bulgarie. 

Vol. III. i. m. 390–391. 
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városok a bővülő forgalom mellett  elvesztett ék többletüket.  Drinápoly importja 
1859–1877 között  megduplázódott , s ennek elsősorban az iparcikkimport (háború) 
növekedése az oka. A helyi gabonaexport hirtelen megugrása a selyemexport 
esésével párosult,450 így a (gyapjúexport stagnálása mellett ) kereskedelmi egyen-
leg negatívvá vált az 1870-es évektől (II. 27–II. 28. ábra). Az oszmán selyem ré-
szesedése a francia behozatalból is 40%-ról 20%-ra csökkent, a gabonáé 25%-on 
állandósult (mindkett ő értéke hullámzott , II. 85. táblázat). Hogy  Drinápoly keres-
kedelme 1870 előtt  tartósan még nem volt defi cites, annak oka, hogy sok szállal 
kötődött   Ázsiához, exportcikkei (például a szövet) jelentős részét az anatóliai 
vagy ruméliai piacokon helyezte el (miközben osztrák és brit szövetet hozott  be), 
melyek egy részét 1878 után elvesztett e.451 

 Várna – kivitele 1852-ben 2,3 millió forint (között e 1 millió kile gabona), behoza-
tala 2,7 millió forint volt – szintén defi citet mutatott , amely 1860–1870 között  tartóssá 
vált. 1878-ban már csak a törökökkel szemben volt pozitív a kereskedelmi mérlege: a 
kikötőbe befutó hajók (638) 1878-ban már 6,7 millió forint értékű árut hoztak be, de 
a háború miatt  csak 3,6 millió értékű árut vitt ek ki.452 A gabona részesedése a kivitel-
ből elérte a 40–60%-ot, egyoldalúvá téve az export szerkezetét, az iparcikkimport a 
vasút 1866-os üzembe helyezése után ugrott  meg.  Szaloniki exportja 1860 után újra 
szuffi  cites lett , elsősorban az 1867–1868-as és 1877–1878-as esztendőknek köszön-

450    Szaloniki esetében pedig a hazai gyapjúexport csökken (a kereslet módosulása miatt ) a gabona-
export növekedésével (I. 39. ábra). 

451   Tudniillik hátországa,  Kelet-Rumélia bolgár lett .
452    Kanitz, F.: Donau-Bulgarien und der Balkan. Historisch-geographisch-etnographische Reisestu-

dien aus den Jahren 1860–1879. Renger’sche Buchhandlung Gebhardt und Willisch, Leipzig, 1882.

II. 27. ábra.

 Drinápoly exportja és importja 1859–1877 között  (millió frank)

* 1864-től  Plovdivval együtt ; **  1876-tól a gyapjú átveszi szerepét, 1,6–1,8 millió frankkal.

Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce de la Turquie et de la Bulgarie III. i. m.
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hetően, amikor a gabonaexport értéke és volumene is megugrott , illetve a gyapot is 
kelendő volt.

 Várna kereskedelmi adatai (1853–1878) alapján egyértelmű, hogy a centrum és 
periféria közötti munkamegosztás a század második felére már előrehaladottá vált (II. 86. 
táblázat, II. 28–29. ábra), a régi birodalmi struktúrák felbomlófélben voltak. A peri-
féria exportját egyre jobban a gabona és a gyapjú(fonal) mennyisége határozta meg 
(a korrelációs koeffi  ciens értéke az utóbbiak exportált mennyisége és az összexport 
értéke között  0,85 és 0,53). A munkamegosztási folyamat itt valóban egyszerűsíthető a 
gabona és iparcikk cseréjére (r = 0,55, 1866, a  Rusze– Várna vasútvonal kiépülése után 
r = 0,75), miként ezt  Pamuk és  Williamson állított ák (lásd: következő fejezet), így e két 
termék nettó barter cserearánya döntő tényező volt a gazdasági folyamatokban (megerősítve 
a fejezet elején felvetett  állítást).453 Az importált áruk tonnánkénti értéke különösen 
az angol gőzhajók esetében volt magas (425 frank/t 1865-ben), az oszmán és osztrák 
gőzösök tonnánként 160–200 frank értékű árut hoztak be, az importból jelentéktelen 
részesedéssel bíró (intraregionális forgalmat bonyolító) vitorlások tonnánként csak 
28 frank értékű árut szállított ak. 

Míg a Várnába 1865-ben a 317 gőzös mellett  befutó 346 vitorlás az összimport 
10%-át sem tett e ki (utalva az importban a távolsági kereskedelem jelentőségére 
és a gőzhajó előnyeire), addig a várnai export jelentős része, több mint fele még 
mindig vitorlásokon bonyolódott  le 1865–1869 között . E vitorlásokon viszont a 
tonnánkénti érték gyakran meghaladta a 200–400 frankot is. E hajók zöme osz-

453   Az iparcikkek mennyisége a  Rusze– Várna vasútvonal elkészülte után ugrott  meg. A vas a vasút-
építést szolgálta elsősorban, ezzel magyarázható behozatalának 1866 utáni megszűnte; a vasút ha-
tására beálló változásokat a szénbehozatal előretörése szintén jelzi. Az oszmán   Bulgária behozata-
lában a kávé is jelentős tényező volt, s hozzájárult a negatív kereskedelmi egyenleg kialakításához. 
Az iparcikkek behozatala csak 0,3-es erősségű kapcsolatot mutatott  az importt al, ami arra utal, 
hogy az utóbbi jóval diverzifi káltabb, míg az egyoldalúbb exportszerkezet miatt  a térség a piaci 
változásoknak kitett  volt. A vas- (majd a szén-) behozatal mennyiségének alakulása vagy a cukor-
import jobban meghatározták az import értékének alakulását, mint az iparcikkek vagy a kávé.

II. 85. táblázat.

A török területek részesedése a francia selyem- és gabonaimportból

Gabona
Teljes francia gabonaimport 

(1000 hl)
Ebből a török területekről 

(1000 hl)
Százalék

1856 8340  828  9,93

1857 8340 2355 28,24

1858 3864 1070 27,69

1860 2400  668 27,83

Selyem Teljes francia import (1000 kg) Ebből törököktől (1000 kg) Százalék

1849 1400  602 43,00

1852 2000  800 40,00

1854 1500  350 23,33

1860 3000  616 20,53

Mure de Pelanne adatai alapján.
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mán zászló alatt  hajózott , melyek a kikötői kivitel negyedét adták (4 millió frank), 
s feltételezhetően kis távolságokat tett ek meg. A vitorlásokon főleg gabonát ex-
portáltak, míg a gőzösökön e termék elhanyagolható volt.

 Szaloniki esetében a „gabonát iparcikkre” reláció trendjeit illetően nem igaz 
(de volumenét tekintve igen), itt  a szövetimport alakulása a gyapjú- (1861-től) és 
a selyemexportt al mutat párhuzamot (I. 38–I. 39. ábra),454 ami arra utal, hogy Vár-
nával ellentétben itt  nyersanyag–késztermék, illetve selyem–szövet csere alakult ki, ami 
fejlettebb gazdaságra utal. A késztermék értéke messze meghaladta a nyersanyagét, 
s csak a gabonaexport vetekedhetett  vele.

 Várna forgalma meg sem közelített e  Constanţa, Tulcea és  Sulina forgalmát: 
míg a brit import értéke 1873-ig szinte egyforma volt e kikötőkben, az exportban 
jelentős különbségek mutatkoztak: ez jóval meghaladta az importot, s a várnaihoz 
képest értékben is jóval nagyobb volt a Duna-delta körzetében, így a bolgár terü-
letek vásárlóereje vélhetőleg alacsony volt (II. 30. ábra). A térségre a kereskedelmi 
defi cit volt jellemző (nem csak brit relációban).

 Rumélia belső területein azonban a kereskedelmi egyenleg 1878-ig még pozitív 
maradt, mindaddig, míg a modern közlekedési hálózatra nem fűzték fel a vidéki 
városokat.455 Mivel – a szerb kereskedelempolitikával ellentétben –  Macedóniában 
a kikötőktől távol eső vidék fogyasztása is jelentős volt, a gazdaság vérkeringésébe 
való bekapcsolása ígéretesnek tűnt. Erre kitűnő példa a prizreni paşalık. A 35 ezer 
fős város importja maga 1,4 millió, exportja 4,5 millió frank volt, a 260 környező 
falu importja viszont ennél nagyobb, 5,5 millió (igaz, egy főre vetítve kevesebb), 
exportja pedig 6,3 millió, tehát a régió kereskedelmi többlett el zárt.  Prizren import-
jának zömét (0,6 millió és 0,4 millió frank) gyapot és posztószövet tett e ki (40 és 
25%), míg exportjában a nyersvas (0,55 millió frank, 12%), a gyapjú (0,4 millió frank, 

454   A selyem és az importszövet esetében 0,67-es a korreláció.
455    Bulgáriában ( dunai vilajet)  Vidin kivitele 1852-ben 380 ezer forint volt, ebből 314 ezer Ausztriába 

ment, a behozatal 250 ezer forint volt, de ebből  Ausztria csak 50 ezer forintot adott . Szvistovból 
812 ezer forint értékű áru, közte 250 ezer kile gabona indult útnak, s félmillió forint értékű áru 
érkezett  be. 

II. 86. táblázat.

A gabonaexport, az iparcikkimport és az export-import között i összefüggés 

 Várna kereskedelmi adatai alapján, 1853–1878

Korrelációs 
koeffi  ciens

Változók
Korrelációs 
koeffi  ciens

Változók

0,85 gabona vs. export 0,52 cukor vs. import

0,27 iparcikk vs. import 0,55 gabona vs. iparcikk

0,48 vas vs. import 0,53 gyapjú vs. export

Adatok:  Michoff , N.: Contribution a l’Histoire du Commerce Bulgare I. Rapports Consulaires Belges. Szófi a, Odeon, 

1941.
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10%), bőr (0,6 millió, 15%) és a gabona (1,7 millió, 35%) vezetett .456 A vidék exportját 
szintén alacsony hozzáadott  értékkel rendelkező nyersanyagok tett ék ki (selyem-
gubó: 2 millió, gyapjú: 1 millió, gabona: 2 millió frank).457 E szárazföldi centrumok 
egy főre eső forgalma a kikötőké alatt  maradt, igaz, a tengerparti települések ex-
port-import értékei nehezen választhatók el a hátországétól (II. 87. táblázat). Olykor 
persze erre is nyílik lehetőség:  Prizren,  Skopje,  Tetovo,  Vranja,  Veles és  Kočana (a 
mai  Macedónia) együtt es exportja (11,5 millió frank) a szaloniki export 40%-át tett e 
ki, s célpiacként is legalább ennyire jelentős volt (II. 88. táblázat). A 7 millió frankos 
gabonaexport 57%-a, a 3,2 millió frankos szaloniki selyemexport fele a távolabbi 
hinterlandról,  Bulgáriából és  Kelet-Ruméliából származott  (II. 89. táblázat).

A felszabadulás után az addig fejlődő458 textilipar összeomlásával – változat-
lan egységárak és haszonkulcs mellett  a gyapjú- és textiltermelés is harmadára 

456   Értelemszerűen minden exportnak minősül, ami a paşalik területét elhagyja, akkor is, ha a biro-
dalmon belül marad.

457    Michoff, N.: Contribution a l’histoire du commerce. Vol. III. i. m. 571–573.
458   1858-ban  Drinápoly gyapjúexportja 200 ezer oka volt, a helyi fogyasztás 150 ezer oka.  Kelet- Bul-

gária gyapjúterméke ekkor összesen 2,5 millió oka ( Anatóliában az export volt ugyanennyi). A 
fellendülést jelzi, hogy 1867-ben  Drinápoly,  Plovdiv,  Szliven,  Gallipoli és  Rodostó gyapjúterme-
lése már 5 millió oka (45 millió piaszter), ebből 1 millió az export 1867-ben (a II. 55. táblázatban 
 Thesszáliában,  Macedóniában és  Trákiában együtt  volt 2,5 millió). 1,5 millió fővel számolva ez 
fejenként 3,33 oka, azaz 30 piaszter, az export 0,66 oka/fő, azaz 6 piaszter, 1,2 frank (vö. II. 55. 
táblázat,  Macedónia,   Bulgária). Ugyanakkor láthatt uk, hogy a gabrovói boltok sorra tönkrementek, 
nem bírták a nyugati versenyt.

II. 28. ábra.

 Várna exportja és importja, a gabona mennyisége és értékének részesedése

 az exportból, 1853–1876

A gabona egységára a belga konzul jelentéséből várnai kiléből (100 kg) és ruszei kiléből (120 oka, 150 kg) 

átszámítva (a búza középárfolyamán számítva minden gabonafélét). 

Adatok:  Michoff , N.: Contribution a l’Histoire du Commerce Bulgare. Vol. I. i. m. 
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II. 29. ábra. 

Várnai importcikkek trendjei

 Michoff , N.: Contribution a l’Histoire du Commerce Bulgare. Vol. I. i. m. után saját szerkesztés.

II. 87. táblázat. 

Szárazföldi és kikötővárosok egy főre jutó import- és exportértékének különbségei

Város
Import 

(millió frank)
Lakosság 
(ezer fő)

Import 
egy főre

Export 
(millió frank)

Export 
egy főre

 Prizren, 1865  1,4  30   45  4,5 130

 Szófi a, 1866  2,0  20  100

 Monasztir 1910 10,0  75  133

 Skopje, 1900  20 20,0 100

 Várna, 1865 27,0  25 1000 22,0 900

 Szaloniki, 1864 20,0  50  500 27,0 540

 Drinápoly, 1876 14,2  80  180 11,4 142

 Rusze, 1853*  20  2,6 130

 Rusze, 1865  5,8  20  290  1,2  65

 Bagdad  1,0 140    7  2,0  14

*  Ruszcsukból 1,3 millió forint értékű áru indult útnak:  Konstantinápolyba és  Brăilába 150 ezer kile gabona 250 ezer 

forint értékben,  Havasalföldre 260 ezer forint értékű szövet, 100 ezer forint értékű dohány, 80 ezer forint értékű gyü-

mölcs, Várnába és  Konstantinápolyba 250 ezer forint értékű hús és zsír.

Saját szerkesztés.
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esett  1870–1883 között  (II. 90. táblázat) – a gazdaság teljesen egyoldalúvá vált: 1883-
ban  Kelet-Ruméliában az export 41 millió frank volt, ebből az olajos magvak és 
gabonanövények már 31 milliót tett ek ki (75%). 1876-ban ez a plovdivi szandzsák-
ban még csak 14/30 volt (50%), az aba és sajak exportja pedig még 3,5 millió frank 
volt itt  1876-ban (1883-ban csak a paszománygyártás működött  egész  Kelet- 
Ruméliában 1,8 millió frankos exportt al). A  Duna mentén is hasonló volt a helyzet: 
1883-ban  Nikápoly,  Szvistov,  Rusze és  Szilisztra összexportja 9 millió frank volt 
(ebből 7 millió frank gabona), importja viszont 28 millió frank (ebből 10 millió 
frank vegyipari áru, 3 millió frank pamutcikk, 2,5 millió frank értékű fém, 1,5 millió 
frank értékű bőr és ugyanannyi cukor).459 Az import 26%-a a  Monarchiá ból érke-
zett  (elsősorban a vegyi áruk), de már csak alig előzte meg  Angliát (21%),  Románi-
át (14%) és  Németországot (11%), miközben  Törökország részesedése 3%-ra esett le. 
A balkáni népek függetlenségével a birodalom jelentős piacvesztést volt kénytelen 

459   I. kötet, 240. és  Michoff, N.: Contribution a l’histoire du commerce III. i. m. 737. 

II. 88. táblázat.

 Prizren,  Skopje,  Tetovo,  Vranja,  Veles,  Kočana és  Štip együtt es exportja 

(millió frank és %), 1866 

Gyapjú Vaj Gabona
Selyemgubó, 
nyersselyem

Fegyver Vasérc Bőr Pálinka

2,8  1,9  1,9  1,5  1,2 0,7 1,0 0,25

25,0 17,0 17,0 13,4 10,7 6,3 9,0 2,20

 Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce. Vol. III. i. m. alapján saját szerkesztés.

II. 89. táblázat.

A bolgár területek részesedése az európai  Törökország exportjából 

(millió piaszter), 1845 körül 

Mutató
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  Bulgária és  Rumélia 
(107 millió piaszter)

17  64  9  1,7 35 11,5 18  2,5

Európai  Törökország*
(428 millió piaszter)

70 206 58  6,0 61 33,5 22 23,0

  Bulgária és  Rumélia 
%-os megoszlás

11  40  6  1,0 22  7,0 11  2,0

Az európai török 
export* %-ában (18%)

24  31 16 28,0 57 34,0 82  11,0

* Kiegészítve a konstantinápolyi orosz, egyiptomi és perzsa tranzitt al. A lakosságarányos részesedés alapján kétszer 

ekkora, 40% körüli érték lenne várható! 

Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce. Vol. III. i. m.
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 elkönyvelni, ahhoz képest, hogy 70 évvel korábban még monopolfelvásárló volt. A régió az 
atlanti gazdaság félperifériájává vált.

A régió szempontjából szintén (részben ett ől független) kedvezőtlen változás 
volt, hogy leesett  az eddig fő exportcikknek számító gabona ára. Ennek oka az, 
hogy új korrepetitorok jelentkeztek az európai piacon, s a gabonaexport növeke-
dése meghaladta a népességnövekedés ütemét és a fogyasztásét is, azaz a kínálat 
meghaladta a keresletet. A tengerentúli verseny 1890 körül évenként 80–90 millió 
métermázsával több búzával árasztott a el az európai piacot, mint az 1861-et meg-
előző 10 év átlagában. Ezzel szemben a szükséglet (népességnövekedés alapján 
mért) növekedése 37 millióra tehető. Így 50 millió körüli piaci többlet mutatkozott  
tehát, mely csak árcsökkenés (és a fogyasztásnövekedés) által nyerhetett  elhelye-
zést, ahogy azt gróf  Tisza István kiszámított a (II. 31. ábra).460 Az új exportőrök tér-

460   Tisza I.: Magyar agrár-politika. A mezőgazdasági termények árhanyatlásának okai és orvosszerei. 
Athenaeum, Bp., 1897. 12. 

II. 90. táblázat. 

A felszabadulás hatása   Bulgária és  Kelet-Rumélia textiliparára (millió leva), 

1870 és 1883

Év
Termelés 

értéke
Hozzáadott  

érték
Nyersanyag

Nyersanyag 
egységára

Nyersanyag 
(millió kg)

Hozzáadott  
érték (%)

1870 16,3 9 7,21 1,5 4,9 55

1883 5,44 3,15 2,29 1,6 1,4 57

Palairet adatai alapján számítva.

II. 30. ábra.

A brit kereskedelmi forgalom értéke a dunai kikötőkkel (angol font), 1859–1875
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nyerését, a gabonaexport növekedését és az egységárak esését elsősorban a szál-
lítási költségek csökkenése tett e lehetővé, a monetáris politika, az arany-ezüst ár-
folyam eltolódása kevéssé hatott  rá.461 Az 1875–1896 között i árhanyatlás nemcsak 
a gabonát érintett e, hanem esett  a cukor, tea ára is, de a gyapot, selyem, kender és 
len, olajok, gyapotfonál és szövet ára is. Tehát az agrárexportőrök mellett  a fejlett  
nyugati országokat is érintett e e folyamat. Az árcsökkenés oka legtöbbször a köz-
lekedési forradalom volt: a búza árcsökkenésének kétharmada a szállításból jött . A 
folyamat összességében nem az agrárexportőröknek kedvezett .

A kereskedelem liberalizálása tehát a kereskedelmi tér átalakulásához vezetett , 
s a hatások nemcsak a birodalomban, de partnereinél is jelentkeztek. A közlekedés 
fejlődése már a század közepe előtt  jelentős változásokat eredményezett  a nemzet-
közi kereskedelemben. Az osztrák kereskedelmi előretörésről a 19. század elején 
már írtunk. 1847 táján már 100 gőzhajó volt a  Dunán. A  Pest– Ulm szakasz meg-
tétele, mely korábban három hónapba is telt, most 18–20 napra zsugorodott  árral 
szemben. Azaz a tőkeforgás sebessége is megháromszorozódott . Az ipari fejlődés 
gyorsulására jellemző, hogy a  Magyarország nélkül számított  osztrák tartományok-
ban 1830 körül még csak 7000 iparűzésiadó-köteles vállalkozás működött , 1840-ben 
már 14 ezer. 1839-ban  Brünnben 82 gyár működött , 1848-ban 153. 1839-ben az oszt-
rák fonodákban évi 80 ezer centner nyersgyapotot dolgoztak fel, 1847-ben 230 ezret, 

461   Tisza szerint ha az arany ára az árdepresszióra hatást gyakorolt volna, annak már az 1870-es évek-
ben erősen mutatkoznia kellett  volna 1885-ös mélypontt al. Ezt követően az áraknak lényegesen az 
1870-es évek árai felett  kellett  volna állniuk. Ehelyett  egészen 1877-ig igen magas árakkal találjuk 
szembe magunkat, az árdepresszió 1895-ben jut el maximumáig.

II. 31. ábra. 

A gabonakereskedelem, a tényleges (népességnövekedés alapján számolt) szükséglet

 és a többletfogyasztás (túlkínálat) alakulása Európában, 1852–1894 

Tisza I.: Magyar agrár-politika. A mezőgazdasági termények árhanyatlásának okai és orvosszerei. 

 Athenaeum, Bp., 1897 adatai alapján saját számítás.
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1848-ban 400 ezer centnert. Mivel a nyersanyagszükséglet megnőtt , a gyapot pedig 
importcikk volt,  Ausztria számára mind a tengeri kikötő, mind a hajózható Duna és 
a  Török Birodalommal folytatott  kereskedelem létszükséglet volt. Az osztrák tex-
tilipar növekedése ugyanis John Komlos szerint évi 10% volt 1825–1847 között ! A 
Habsburg-területek ipari termelésének 41%-a textil volt, s feldolgozott  élelmiszer 
csupán 21%.462  Az Oszmán Birodalom így piacként is fontossá vált. 

A dunai hajózás fellendülését jelzi, hogy míg 1837-ben a  Dunán 73 ezer kvin-
tál árut szállított ak és 47 ezer utast, egy évre rá már 320 ezer kvintált és 74 ezer 
utast.463 1838-ban a dunai gőzhajózás 486 ezer forint forgalom mellett  nett ó 170 
ezer forintos haszonnal járt (33%).464 Tíz éven belül ez még nagyobbra nőtt : 1849 
körül az osztrák behozatal a két román kikötőbe ( Brăila és  Galaţi) 7,5 millió forint 
értékű volt, megelőzve a tengerről érkező 3,5 millió forintos angol áruforgalmat.465 
A  Dunán 1843-ban 9,4, 1844-ben 10,5 millió gulden értékű árut szállított ak.466 1849-
ben a Lloyd trieszti és velencei forgalma 19 millió, 1850-ben már 24,5 millió kile 
áru volt 99 és 113 millió frank értékben  Ubicini szerint. 

A gőzhajózás  Ausztria– Németország és az oszmán  Levante között  viszont csak 
11 millió gulden és 60 ezer centner áruforgalmat jelentett  1847-ben. Ez ugyan 22 
ezer centnerrel több, mint az előző évben, és az áru tonnánkénti értéke is nőtt  (rész-
ben a gabonaár-emelkedés miatt ),467 de világos, hogy a britekkel és a franciákkal az 
osztrákok a tengeren már nem vehett ék fel a versenyt: a Duna-völgyi kereskedelem 
is jelentősebb volt a levantei irányúnál. A  Constanţa– Csernavoda vasútvonal már 
1860-ban megépült, tehermentesítendő a  Duna-deltát. (Ez persze a briteknek is ked-
vezett : vö. II. 30. ábra. A Constanţába és  Sulinába bevitt  brit áru értéke az 1860-as 
években évi 1 millió font, 100 millió piaszter volt, ami az osztrák értékhez hasonló.)

A  Török Birodalom és  Köztes-Európa jó néhány gazdasági sajátossága és 
egymásrautaltsága megerősítést nyer a II. 91. táblázatból: a  Török Birodalomnak 
eleinte kereskedelmi többlete volt ugyan  Ausztriával szemben, de termékszerke-
zete jóval rosszabb volt amazénál. Az osztrák késztermékek európai piacról való 

462    Komlos, J.: The Habsburg Monarchy as a Customs Union. Economic Development in Austria–Hun-
gary in the Nineteenth Century. Princeton University Press, Princeton, 1983. 99. Ezt az értéket a bal-
káni államok 1910-re sem érték el. 1828-ban már 430 ezer orsó működött  a birodalomban, 1841-ben 
egyedül  Liberecben 355 ezer ( Szalonikiben és hinterlandján 1912-ben működött  80 ezer). A gépesített  
kapacitás 1840 körül 20 ezer lóerő volt, a német és belga szint fele, az angol 3%-a. Az egy főre jutó 
szénfogyasztás 43 kg volt ( Belgiumban 800,  Németországban 170), az egy főre jutó vastermelés 9 kg 
volt 1850-ben (a német 7,5 kg, a  Török Birodalomban 1900 körül volt 5 kg). Gyárak adták az ipari 
termelés kétharmadát 1850-re.  Berend T. I.: Kisiklott  történelem i. m. 131.

463    Robert, C.: Les Slaves de Turquie. Serbes, Montenegrins, Bosniaques, Albanais et Bulgares. Leurs 
ressources, leurs tendances et leurs progrés politiques. Passard-Labitt e, Paris, 1844. 

464    Boué, A.: La Turquie L’Europe i. m. 197.
465   Die Donau. Ergänzung-Conversationslexikon. Hrsg.: Steger, Fr. Leipzig und Meissen, 1851. 97–105.
466   Deutschlands und Österreichs Handel in seinen bisherigen Verhältnissen und Ergebnissen. Die 

Gegenwart. Leipzig, 1848. 565–604. A  Törökországból érkező teljes osztrák–német behozatal je-
lentős része vágóállat (6 millió gulden) és nyersanyag volt (6,4 millió gulden). Viszonyításként: 
Triesztbe 9 millió gulden értékű gyarmatáru érkezett , Velencébe hasonlóképpen.

467    Ungewitter, F. H.: Die Türkei in Gegenwart i. m. Ebből  Kladovo 878,  Vidin 1203,  Kalafat 132,  Lom 
Palanka 261,  Szvistov 348,  Rusze 5297,  Gyurgyevo 20 000,  Szilisztra 92,  Brăila 2395,  Galaţi 10 000, 
 Odessza 635,  Konstantinápoly 17 000,  Szaloniki 661,  Szmirna 358,  Trebizond (Trabzon) 32 cent-
nerrel részesedett .
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II. 91. táblázat. 

Az  Osztrák Birodalom kereskedelme (millió gulden), 
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államaiból

  8,8 23,8 4,90   37,5 23,5 63,5 13,1   29,60

 Lengyelország 
és  Krakkó

  0,2   0,3 0,05     0,6 33,3 50,0   8,3     0,47

 Oroszországból   1,6   1,0 0,35     3,0 53,3 33,3 11,7     2,37

 Törökországból   8,2   7,3 0,86   16,3 50,3 44,8   5,3   12,87

 Itália   8,5   5,6 0,67   14,7 57,8 38,1   4,6   11,60

 Svájc   1,0   1,0 0,26     2,2 45,5 45,5 11,8     1,74

 Fiumén át   0,3   0,2 0,02     0,5 60,0 40,0   4,0     0,39

 Trieszten át 16,4 12,5 0,48   29,5 55,6 42,4   1,6   23,28

 Velencén át 10,6   4,8 0,53   16,0 66,3 30,0   3,3   12,63

Összesen 60,5 57,9 8,20 126,7 47,8 45,7   6,5 100,00
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11,4 14,4 11,00   37,00 30,8 38,9 29,7   35,0

 Lengyelország 
és  Krakkó

  1,6   1,0   1,00     3,50 45,7 28,6 28,6     3,3

 Oroszországba   0,6   0,23   1,20     2,00 30,0 11,5 60,0     1,9

 Törökországba   1,0   1,0   8,10   10,00 10,0 10,0 81,0     9,5

 Itália   2,1   8,4   2,40   13,00 16,2 64,6 18,5   12,3

 Svájc   1,7 15,8   0,70   18,30   9,3 86,3   3,8   17,3

 Fiumén át   1,0   0,2   0,22     1,37 73,0 14,6 16,1     1,3

 Trieszten át   3,6   4,0   5,87   13,60 26,5 29,4 43,2   12,9

 Velencén át   1,3   0,8   2,30     4,40 29,5 18,2 52,3     4,2

Összesen 26,0 46,5 33,50 105,80 24,6 44,0 31,7 100,0

1 gulden = 1 forint = 2 frank = 10–11 piaszter.

Ungewitt er, F. H.: Die Türkei in Gegenwart i. m. alapján szerkesztve. A kereskedelmi többlett el jellemezhető Dal-

mácia nélkül.
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kiszorulásával párhuzamosan a keleti és déli piacokon részesedésük növekedett . 
(Brassó fémfeldolgozását már ekkor beárnyékolta az angol előretörés.) Míg 1830-
ban az  Osztrák Császárság a török export 30%-át kapta, a török import 18%-át 
adta, 1914-ben ez rendre 8% és 24% volt, tehát alaposan megváltoztak a csereará-
nyok. Iparcikkeik elhelyezésére ugyan a Zollverein országaival szemben is képe-
sek voltak, de egyrészt kereskedelmük a Zollvereinnal szemben veszteséges volt, 
másrészt a német államokból jelentős mennyiségű félkészterméket hoztak be, ami 
csökkentett e a készterméken lévő hasznot (II. 91. táblázat).468 Noha a magyar forra-
dalom jelentős visszaesést okozott  a dunai forgalomban 1849-ben,469 a  Duna völ-
gyében az osztrák, illetve osztrák hajókon mozgatott  (a kett ő nem ekvivalens) áruk 
részesedése 40–50% között  ingadozott  (II. 92. táblázat).

1876-ra egyértelművé vált, hogy a dunai kereskedelem a  Török Birodalom 
részéről defi citessé vált az osztrákokkal szemben ( Rusze és  Szvistov még pozitív 
mérleggel zárt,  Szilisztra nem), noha ennek ekkor már nem a beérkező áruk ton-
nánkénti magasabb egységára volt felelős, hanem a kivitel kis értéke (részben a 
háborús helyzet miatt ). A  Rusze– Várna vasútvonal megépülte átrendezte a keres-
kedelmi irányokat és a volumen nagyságát: míg a  Dunán a  Szvistov– Macin távon 
a szállítás díja 7 piaszter/100 oka volt, addig 1867 előtt  a  Szvistov– Várna száraz-
földi szakaszon (mindkét kikötő a  Fekete-tengert célozta meg) 20 piaszter volt 100 
oka áru fuvarozása.470 Ezek után nem is meglepő, hogy csak a  Rusze– Várna vasút-
vonal kiépülésével érvényesült az olcsó vasút elterelő ereje, mely viszont megbolygatt a a 
dunai kikötők forgalmának volumenét, áruösszetételét és az országok között i erő-

468   Az  Osztrák Birodalom részeinek eltérő fejlett ségéről a régiókhoz tartozó kikötők áruforgalma is 
tanúskodik: a magyar export zöme mezőgazdasági jellegű, míg  Trieszt és  Velence import- és ex-
portszerkezete egymáshoz hasonló volt.

469    Ungewitter, F. H.: Die Türkei in Gegenwart i. m.
470    Michoff, N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 2. 47.

II. 92. táblázat.

A dunai osztrák export termékszerkezete és részesedése célállomásonként, 

1846 körül
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 Vidin 143    188 43,20   109   0     0   14     325       231 58,45

 Rusze 1799   2 848 38,71   119   2   92 957   2 275   3 505 39,36

 Gyurgyevo   825   3 125 20,89 2124 17 478   90   6 208   5 029 55,25

 Galați   192      889 17,76   454   2   79     6   1 163   1 096 51,48

 Konstantinápoly 2500   4 561 35,41   231 65 155   49   4 216   4 800 46,76

Összes 5856 13 304 30,56 3086 86 793 371 15 362 16 901 47,61

Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. 86. 1 centner = 55 kg.
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sorrendet. 1847-ben a dunai kereskedelem még 40%-a volt az osztrákok kezében, 
de az 1870-es évekre ez 25% körüli értékre esett  (vö. II. 92. táblázat).471 

Ugyanígy az uzundzsovói vásár hanyatlását a  Konstantinápoly– Belovo vas-
útvonal elkészülte okozta:472 az áruikat  Konstantinápolyban kirakó, vagy éppen 
ott  felvásárló nyugati kereskedők így ugyanis az osztrák áruknál 20–25%-kal ol-
csóbban tudtak megjelenni a piacon, míg korábban 5%-kal drágábban (vagy eny-
nyivel olcsóbban, de ekkor veszteséggel)473 adták el áruikat az osztrák árakhoz ké-
pest.474 Uzundzsovo forgalma 1875-ben 10 millió piaszterre esett  vissza az 1870-es 
30 millióról a vasút kereskedelemelterelő hatása miatt .

Míg 1846-ban az osztrák áruk tett ék ki az uzundzsovói vásár árukészletének 
60%-át (8 millió piasztert), s az 1850-es évek közepére ez 38 millió piaszterre ugrott  
(az angol csak 11 millió piasztert tett  ki), ahogy megnőtt  a dunai forgalom a vasút 
megépítése miatt , leesett  az uzundzsovói forgalom, noha az osztrákok még tartott ák 
részesedésüket. Így 1867-ben a 43 millió piaszteres forgalomból az osztrák még 19 
millió piaszter volt (44%). 1870-ben már csak 30–35 millió piasztert tett  ki a forgalom 
és ebből már csak 10 millió  Ausztriáé (30%) és 16 millió az angoloké (II. 32. ábra), 
akiknek megnőtt  sikerességi rátájuk az eladások piacra bevitt  áruhoz mért arányát 
tekintve, míg az osztrákoké leesett  (II. 93. táblázat).475 A ruméliai és anatóliai–szíriai 

471   1883-ban a dunai kikötőkbe az import 26%-a a Monarchiából érkezett  (elsősorban a vegyi áruk), 
de már csak alig előzte meg  Angliát (21%).

472   Ott omanisches Reich. Adrianopel. Der Einfl uss des Rumelischen Eisenbahn auf den Handel der 
Provinz Edirneh. Nachrichten über Industrie Handel und Verkehr aus den Statistischen Departe-
ment des Ministeriums. XVI. Wien, 1879. 182–184.

473   Ennek rövid távon van értelme, ha valaki ki akarja szorítani a másikat a piacról és ennek érdeké-
ben a hosszú távú haszon reményében vállalja a rövid távú veszteséget.

474    Michoff, N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 2. 304.
475   Uo. 283. és 304.

II. 32. ábra.

Az uzundzsovói vásár forgalma (millió piaszter)

 Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 2. Szófi a, 1953. 283., 304.
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termékek szintén versenyképesnek bizonyultak a piacon, mind a volument, mint az 
eladott  áru arányát tekintve. A modern textilipari termékekkel szemben azonban a 
hagyományos cikkek (papucs, selyem) eladási rátája romlott .476

 Macedónia importjában is (1862) jól látszik (II. 94. táblázat), hogy a nagyobb 
távolságot tengeren megtevő angol kereskedők pozíciói (a textilipari termékek zö-
mét ők hozták be, s  Anglia relatív fölénye  Szaloniki behozatalában vitathatatlan)477 

476    Uzundzsovóban 1869-ben a török áru értéke 13 millió piaszter (eladva 9 millió, míg osztrákoknál, 
angoloknál 12–13 millió), ebből 2,5 millió aba (eladva 2 millió), 0,4 millió papucs (eladva 0,2 mil-
lió), paszomány 1,2 millió (eladva 0,8), szíriai selyem 0,6 millió (eladva 0,3).

477   1776-ban a Szalonikibe érkező áru kétharmada (2 millió piaszter = 20 millió gramm ezüst) még 
francia, az angol részesedés csak 0,6 millió piaszter volt.

II. 93. táblázat.

Az eladások részesedése a piacra behozott  termékek értékéből  Uzundzsovóban 

(millió piaszter), 1867–1870*

Év
Eladott  

osztrák áru
Eladott  

angol áru
Eladott  

török áru

Angol 
sikerességi 

ráta (%)

Osztrák 
sikerességi 

ráta (%)

Helyi 
sikerességi

 ráta (%)

1867 14,0 14 – 61 74 –

1869 14,0 12 9 75 82 70

1870  5,8 12 7 75 58 70

* Versenyképesség = sikerességi ráta.

 Michoff , N.: Beiträge zur Handelsgeschichte Bulgariens II. i. m. Band 2. 283., 304.

II. 94. táblázat.

 Macedónia és  Drinápoly behozatalának és kivitelének sajátosságai 1860 után

a)  Macedónia

 Macedónia exportja ( Szaloniki), 1862  Macedónia importja ( Szaloniki), 1862

cikk
érték 

(millió 
frank)

cél
érték 

(millió 
frank)

cikk
érték 

(millió 
frank)

eredet
érték 

(millió 
frank)

Gyapot 15,2 francia 13,00
Gyapot-
szövet 
és fonal

9 angol 5,50

olasz  1,70 osztrák 1,80

angol  0,50 svájci 1,50

Gabona  7,5 francia  2,90 Cukor 1,7 millió kg 1,7 francia 1,70

olasz  2,00

angol  1,70 Szövet 1,1 osztrák 1,10

Selyem és gubó  6,7 olasz  3,60 Kávé 0,5 millió kg, 1 francia 1,00

francia  2,80 Vas 17 ezer tonna, 0,7 angol 0,70

osztrák  0,40 Bőr 0,5 osztrák 0,27

Gyapjú  1,0 francia  0,85 francia 0,23

olasz  0,15 Selyem 0,64 francia 0,35

Dohány  0,5 osztrák  0,45 osztrák 0,28



397

II. 1. AZ OSZMÁN BIRODALOM GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÁTALAKULÁSA (1783–1839)

mennyivel kedvezőbbek a közelebbi, de szárazföldön, vasút nélkül, illetve az  Ad-
rián és a  Dunán közlekedő osztrákokkal szemben.  Drinápoly importjában még 
egyértelműbb az angol behozatal dominanciája (50% felett i részesedés) és kedvező 
termékösszetétele.

Az osztrák tengeri kereskedelemre egyébként is jellemző volt, hogy (1) a 
török fennhatóság alól kieső városok esetében a kereskedelmi volumen csökken, 
(2) hosszú távon az  Anatóliával folytatott  kereskedelem nőtt , a balkáni tengeri 
kereskedelem stagnált, miként (3) a szárazföldi kereskedelem értéke is. Folyó 
áron 1880–1910 között  az osztrák–magyar kereskedelem az Oszmán Birodalom-
mal 2500-ról 11 266 ezer angol fontra emelkedett  (defl ált áron 1190-ről 5365-re).478 

1846-ban az oroszok is megkapták mindazon kedvezményeket, amelyeket 
az angol hajók. Az európai  Törökország forgalma  Oroszországgal jóval nagyobb 
volt, mint az anatóliai részé, de defi cites is (II. 95–II. 96. táblázat). Harminc év alatt  
(1839–1870)  Oroszország 3,8 milliárd frank (1,4 milliárd rubel 1900-as áron)479 ér-
tékű árut exportált ( Török Birodalom és a  Balkán a román fejedelemségekkel)480 és 
1,9 milliárd frank értékűt importált a térségbe. Szintén feltűnő a  Balkán szerepe a 
negatív egyenleg kialakulásában, ha nagyobb városait vagy tartományait nézzük.

A kereskedelmi forgalom zömét a 20. század elején azonban már  Anató-
lia bonyolított a le:  Trebizond,  İzmir,  Samsun és  Mersin exportja 3,5-szeresére, 
importja 4,5-szeresére nőtt . 1907-ben  Isztambul adta a forgalom 33,  İzmir 17, 

478    Bogert, E.: Austro–Hungarian Maritime Trade i. m. 740–751.
479   Az 1890-es évek előtt  a rubel–frank váltószám még 4,2 körül volt, később 2,5 alá szorult.
480    Saint-Martin, de V.: Noveau dictionnaire de géografi e universelle. Tom. 4. Paris, Hachett e et Cie, 

1879–1895. 177–181.

b)  Drinápoly

 Drinápoly behozatala, 1864 1876  Drinápoly kivitele, 1864 1876

termék
millió 
frank

eredet
millió 
frank

millió 
frank

termék
millió 
frank

cél
célországba 
millió frank

millió 
frank

Gyapotszövet 1,80 angol 1,80  4,90 Gabona  3,60 francia 2,50 4,4

Szövet 1,60 osztrák 1,20
 4,30

angol 0,90

Kalikó 0,70 angol 0,60 Szövet  1,60  Anatólia 1,60 1,7

Cukor 0,46 francia 0,35  0,35 Rizs  1,20  Rumélia 1,20

Gyapotfonal 0,46 angol 0,35  1,56 Gyapot  0,85 francia 0,62

Indigó 0,46 angol 0,46 Dohány  0,60  Rumélia 0,60 0,3

Réz 0,35 angol 0,35  0,70 Szezám  0,60  Rumélia 0,60 0,4

Vegyipari 
termék

0,23 osztrák 0,18  0,30
Rózsa-
olaj

 0,44 török 0,44

Kávé 0,23 francia 0,23  0,27 Selyem  0,44 osztrák 0,44 1,5

Egyéb 3,30  2,00 Egyéb  0,90

Összesen 9,60 14,20 Összesen 10,20

Vö. az I. kötetben a plovdivi szandzsák export- és importirányaival.

 Michoff , N.: Contribution a l’histoire du commerce. Vol. III. i. m. 581.
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II. 95. táblázat. 

Oszmán–orosz kereskedelmi reláció (millió frank), 1851

Régió Import  Oroszországból Export  Oroszországba

Európai  Törökország 24,4 15,2

Ázsiai  Törökország  2,6  2,8

II. 96. táblázat. 

Orosz gabonaexport az Oszmán Birodalmon keresztül és orosz kereskedelmi forgalom 

 Ruméliával ötéves bontásban, 1833–1861
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1833–1837 1666 366 4,55 37 5017 4030

1838–1842 3126 560 5,58 26 4925 3806

1843–1847 2822 552 5,11 17 4979 3507

1848–1852 3640 703 5,18 22 6173 4348

1853–1856 3662 3993

1856–1861 4492 543 8,27 15 7777 6853

Seremet, V. I.: Russzko–tureckije ekonomicseszkije szvjazi v szeregyinye XIX veka. Isztorija CCCP, 1978/ 6. 149–164.

II. 33. ábra.

A kereskedelmi centrumok erősorrendjének átalakulása a  Török Birodalmon belül 

(a forgalom %-ában)

Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. alapján gyűjtve.
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 Szaloniki 11,  Bejrút 11,  Edirne és  Alexandria 4-4%-át, tehát a helyzet jelentősen 
változott  a 100 évvel korábbihoz képest (II. 33. ábra).  İzmir exportjának felét a 
textil tett e ki, ami a helyi textilipar (szőnyegszövés) továbbélését jelzi. 1880–1913 
között   Szíria kereskedelmi forgalma 68%-kal bővült,  Iraké 1830–1910 között  
40-szeresére (mégis,  Szíriáé volt a nagyobb 50%-kal) (II. 97. táblázat). 1878-ra – 
  Bulgária elszakadásával –  Szaloniki exportja jelentősen visszaesett , az import vi-
szont még további 50%-kal nőtt .  Szaloniki forgalma ekkor már a szíriai kikötők 
mögé szorult.481

II. 2. AZ IPAROSÍTÁS ELSŐ HULLÁMA

 ÉS AZ ELADÓSODÁS 

II. 2. 1. A  Török Birodalom integrálódása
 a nemzetközi munkamegosztás rendjébe – általános modell

Az előbbiekben kifejtett ek alapján a bürokratikus modernizációnak és az iparo-
sításnak két belső forrása jöhetett  számításba: a mezőgazdaság megadóztatása mel-
lett  a kereskedelem. E két tényező ráadásul szorosan összefüggött  egymással, s 
a kereskedelmi folyamatok kedvezőtlen alakulása miatt  a devalvációs politika 
kudarca után 1856-tól a modernizáció végül külső forrásból, hitelekből folytató-
dott . A következőkben az előző fejezetben bemutatott  változásokat egy globális 
folyamat részeként, rendszerbe illesztve elemezzük, s megvizsgáljuk, miért vol-
tak elégtelenek a belső források.

481   A fontosabb part menti kikötők közül egyedül  İzmir volt az, mely elenyésző arányú forgalmat 
bonyolított  saját hátországával (viszont a kikötő forgalmának nagysága miatt  az sem volt elha-
nyagolható).

II. 97. táblázat. 

A kereskedelmi forgalom bővülése az egyes kikötőkben (tonna), 1830 után

Város Be, 1830 Be, 1890 Be, 1913

 Bászra  10  100  400

 Bejrút  40  600 1700

 Isztambul   0  800 4000

 İzmir 100 1600 2200

 Alexandria 140 1500 3500

 Trebizond  15  500 n. a.

 Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 800. és  Issawi, Ch.:  An Economic History of the Middle East and North 

Africa i. m. 48.
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Átt ekintve a birodalom 1850 utáni kereskedelmi forgalmát megállapítható, 
hogy az export értéke és gyakran növekedésének üteme is (noha kétségtelenül 
nőtt  az export a korábbi stagnálással szemben) az importé alatt  maradt (II. 34. 
ábra). Ugyanezt láthatt uk regionális bontásban is a fő kikötők példáján. Pamuk ál-
láspontja szerint a félperiférián elhelyezkedő államok, így a  Török Birodalom sem 
profi táltak a megélénkülő kereskedelemből,482 1850 után a birodalmi kereskedelem 
egyenesen defi cites volt, amely 1910-re kritikus értéket ért el. A haszonélvezők, a 
birodalommal szemben kereskedelmi többlett el rendelkező perifériák (a balkáni 
államok) pedig kiválni igyekeztek a gazdasági és politikai közösségből. Ha pedig 
a mezőgazdaságra támaszkodó kereskedelem sem szolgálhatott  az iparosítás mo-
torjaként, akkor a birodalom ehhez kénytelen volt külső forrásokra támaszkodni. 
Ez komoly problémákat vetít előre: a fokozódó piaci integrációnak köszönhetően 
az 1873-as európai válság ugyanis birodalomszerte éreztett e hatását, ami a keres-
kedelmi forgalom növekedésének lassulásában éppúgy érezhető, mint a hitelek 
visszafogásában és a tőke kivonulásában, ami a birodalom fi zetőképességét veszé-
lyeztett e. Az 1875–1878-as nagy keleti krízist az ezt megelőző gazdasági válság mélyí-
tette el. A következőkben ezt a folyamatot elemezzük a birodalom kereskedelmi 
mérlegének, költségvetésének és makrogazdasági mutatóinak vizsgálatával, nem 
feledve, hogy az 1873-as válság  csupán felgyorsított a a birodalom eladósodását, 
annak gyökerei mélyebbre nyúlnak vissza.

A probléma tulajdonképpen nem ott  kezdődött , hogy a birodalom exportjá-
nak növekedése 1870 után elmaradt a perifériák és a világ exportjának évi átlagos 
bővülési ütemétől, s ez lehetetlenné tett e az import bővülésének ellensúlyozását; 
ez már csak annak a dezindusztrializációs folyamatnak a betetőzése volt, amelyet 

482    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire in the „Great Depression” of 1873–1896. The Journal of Economic 
History, 44, 1984/1. 107.

II. 34. ábra. 

Az export és az import növekedése az adott  periódusokban (%, 1880-as árakon)

 Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire in the „Great Depression” of 1873–1896 i. m. 

109. alapján (vö. II. 11. ábra konkrét értékeivel).
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korábban éppen a mezőgazdasági export fellendülése indukált. Ugyanis, mivel 
1850 előtt  a mezőgazdasági cikkek ára gyorsabban emelkedett , mint az iparcikke-
ké,  Pamuk elmélete szerint a  Török Birodalomban megindult a munkaerő elván-
dorlása az iparból a mezőgazdaságba.483 A mezőgazdasági cikkek ára a nyugatiak 
növekvő gabonaigénye, a növekvő kereslet miatt  emelkedett . A Nyugat nagyobb 
gabonaigényének pedig nemcsak az volt az oka, hogy népessége az ipari forrada-
lom vívmányainak köszönhetően nőtt , hanem az is, hogy a fogyasztás is emelke-
dett  az iparcikkekkel való kereskedelemből származó többletjövedelem eredmé-
nyeképpen. Az ipari termelés és a népesség növekedése egyaránt nagyobb volt, 
mint az ipari forradalom hatásait egyébként szintén élvező brit mezőgazdaságé 
(a II. 35. ábra alapján egyértelmű, hogy a gabonatermelés és -import sem tartott  
lépést a népesség növekedésével). A mezőgazdaság így nem tudta volna fedezni 
a növekvő lakosság (növekvő) szükségleteit, miközben az élelmiszerigénye kielé-
gítéséhez szükséges anyagi javakkal viszont rendelkezett . De ha a mezőgazdaság 
tartaná is a lépést a népességnövekedéssel, a nagyobb jövedelem törvényszerűen 
akkor is nagyobb fogyasztást indukál. Ha ez a folyamat párosul a közlekedés fej-
lődésével, mely szintén az ipari forradalom sajátja, akkor ez a szállítási költsé-
gek esését és a kereskedelmi kapcsolatok élénkülését eredményezi. Harlaftis és 
Kostelenos szerint a nagy űrtartalmú gőzhajók megjelenése után az importcikkek 
szállítási költségei közel 80%-kal estek.484 A közlekedés mellett  a gazdaság nyitott -
ságának növekedése is hozzájárul a kereskedelem intenzitásának fellendüléséhez: 
a megszűnő kereskedelmi (vámok, exportmonopólium) és közlekedési akadályok 
miatt  nő a haszonkulcs, az importár csökkenése ugyanúgy a vásárlóerő növekedé-
sét eredményezi, mint az exportból származó haszon. 

Ennek következtében Nyugaton az import agrártermékek ára a hazai előállí-
tású cikkeké alá csökken, ami a hazai agrártermelés leépüléséhez vezet, az olcsó 
iparcikkek megjelenése a másik országban pedig a helyi ipar helyzetét nehezíti 
meg. A termékskála ennek hatására bekövetkező kölcsönös specifi kálódása a két 
térségben a gazdasági integráció jele. 485

483    Pamuk, Ş.– Williamson, J. G.: Ott oman De-Industrialisation i. m. Láthatt uk, hogy a gabona árának 
emelkedése részben az infl áció eredménye volt (ára tízszeresére nőtt  1780–1830 között ), részben 
reálérték-növekedés állt hátt erében (1840 után) (II. 10. táblázat).

484   A  Nagaszaki– Sanghaj útvonalon az árufuvarozás költsége 75%-kal csökkent 1880–1910 között , 
 Jáva és  Amszterdam között  pedig 50–60%-kal. Lásd még  Harlaftis, G.– Kostelenos, G.: Services and 
National Economic Growth: Calculating the Shipping Income in the Greek Economy in the Nine-
teenth Century. The Economic History Review, 65, 2012/4. 1403–1427.  Harlaftis, G.– Kardasis, V.: 
International Shipping in the Eastern Mediterranean and the Black Sea: Istanbul as a Maritime 
Center. In: Globalization Challenge and Economic Response in the Mediterranean Before 1950. 
Eds.: Pamuk, Ş.–Williamson, J. G. Routledge, London, 2000.

485   Hasonlóképpen foglalja össze  O’Rourke, K. H.– Williamson, J. G.: Globalization and History. The 
MIT Press, Cam bridge, 1999. A nyugati hatalmak nyersanyagéhsége (selyem, gyapjú, gyapot) és 
ipari kapacitása, melynek eredményeként az ipar növekedése meghaladta a GDP-ét, szívóhatást 
fejtett  ki az oszmán nyersanyagokra, az oszmán piacokon pedig az így előállított  késztermékek 
jelentek meg. A kereskedelemben manifesztálódó nyugati jövedelemtöbblet öngerjesztő folya-
matként megnövelte a nyugati piacok érdeklődését a gabona, ipari nyersanyagok, illetve török 
luxuscikkek iránt (ópium, füge, mazsola), mely a fokozódó európai munkamegosztásban a mező-
gazdasági exportőr szerepére kárhoztatt a az Oszmán Birodalmat.
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A gazdasági integráció további jeleként a periféria mezőgazdasági árszínvo-
nala emelkedni kezd, s a nyugatit közelíti (az pedig esni kezd). Ez ’pull’ (a hazai 
iparosok szempontjából ’push’) faktorként is a munkaerő mezőgazdaságba áram-
lásához vezet (egy nagy népsűrűségű és nagy jövedelmű régiót kell ellátni emelke-
dő árú élelmiszerekkel, továbbá ipari alapanyagokkal, így nőnek az agrárbérek), 
ezzel pedig megindul a dezindusztrializáció. Ezt erősíti, hogy az agrárexportőr 
belpiacán is emelkedik az élelmiszerek ára (ellenkező esetben, hatóságilag rögzí-
tett  alacsony áraknál hiány állna elő, hiszen az állami exportmonopólium 1838-
as megszűnése után mindenki az export felé fordulna), ami az iparosok számára 
kiadásaik növekedését eredményezi, miközben bevételeik – a szabadon beáramló 
és olcsó import iparcikkek árversenye miatt  – csökkennek. Ezen csak a termelés 
tömegesítése segítene, de éppen a haszon csökkenése miatt , az ehhez szükséges 
tőke nem elegendő. Sok iparos tehát tönkremegy, átrétegződik. 

Tulajdonképpen ezt a dezindusztrializációs folyamatot írták le korábban  In-
dia esetében is, amely a periferikus terület iparosodott  területt el való találkozá-
sának és leépülésének iskolapéldája volt (a marxista tankönyvek szerint is). Ez a 
folyamat az árszínvonal kiegyenlítődéséig tart. Az agrártermékek áremelkedésé-
nek megszűnése lecsökkenti a hasznot, de ekkor már visszarendeződésre, struk-
túraváltásra (például iparosításra) éppen a tőke hiánya miatt  nincs lehetőség. A 
másik oldalon az olcsóbb mezőgazdasági termékek beáramlása Nyugat-Európába 
tovább fokozta az indusztrializációt, a mezőgazdaságban dolgozók iparba áram-
lását, hiszen az agrárszektor nem tudott  akkora hozzáadott  értéket (és így béreket) 
produkálni,486 mint az ipar, s az árversenyt sem bírta. A foglalkoztatott ak számá-
nak változatlansága az agrárszférában így a társadalmi különbségek növekedé-
sét eredményezte volna a kereskedelem globalizálódásának melléktermékeként. 
Azaz az életszínvonal növekedése a lassabb bővülést mutató agrárszektorban csak 
akkor volt lehetséges, ha a mezőgazdaságból élők száma csökkenésnek indul (er-
ről az I. kötetben  Anglia kapcsán írtunk).

Ha egy országban a dezindusztrializációs folyamat játszódik le a mezőgazda-
ság nyújtott a ideiglenes komparatív előnyöket kihasználva (vagy a termelés kö-
rülményeinek – ár, földmennyiség, technológia – javulása, vagy pedig a növekvő 
nyitott ság miatt ), akkor a GDP nő, de a fentiek miatt  a folyamat csak rövid távon 
kedvező az exportőrnek: a jelenség önmagában nem vezet az export és import 
arányának kedvező változásához. A GDP hosszú távú növekedése  Matsuyama 
és  Helpman487 szerint csak az ipar által lehetséges, így a mezőgazdasági exportőr 
hosszú távon a növekedés lassulását, majd gazdasága stagnálását (egy alacsony 
jövedelmi szinten) fogja tapasztalni. Ennek egyik oka az, hogy a mezőgazdasági ter-
mékek fogyasztása a végtelenségig nem fokozható (senki nem halmoz fel több évre ele-
gendő élelmiszert), míg az iparcikkeké növelhető. Másik ok, hogy ha a mezőgazdasá-
gi exportból hasznot elkönyvelők a haszon zömét az agrártermelés hatékonyabbá- 
olcsóbbá tételére fordítják, akkor azzal hosszú távon áresést indukálnak, miként 

486    Angliában az ipari bérek jobban emelkedtek, mint a mezőgazdasági bérek, ez Keleten nem így 
volt, láthatt uk korábban az ambelakiai fonal példáján.

487    Matsuyama, K.: Agricultural Productivity, Comparative Advantage, and Economic Growth. 
 Journal of Economic Theory, 58, 1992. 317–334.  Helpman, E.: The Mystery of Economic Growth. 
Belknap Press, Cambridge, 2004.
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egy új termelő jelentkezése a világpiacon szintén ezt eredményezi, miközben a 
fogyasztást korlátozza, ha az importőrnél lecseng a demográfi ai forradalom.488 
A harmadik ok, hogy munkaerőegységre vetítve az iparcikk hozzáadott  értéke 
nagyobb az agrártermékénél (az éhínség kivétel). Emiatt  az agrárexportőrök egy 
dolgot tehett ek: a hasznot a saját ipar fejlesztésébe invesztálni. Ez viszont a későn 
jövők hátránya miatt  kockázatos és lassú (hacsak nem a sztálini  Szovjetunió stra-
tégiáját választják, mely nem az agrárium fejlesztése révén kívánt tőketöbblethez 
jutni, hanem leépítésével).

A  Török Birodalomban valóban érezhető volt a dezindusztrializációs folya-
mat eredményeként említett  importbővülés:  Pamuk szerint az 1840-es 5,2 millió 
font értékű import 1913-ra 39,4 millióra nőtt , ami évi 3,3%-os növekedést jelentett , 
s mert az iparcikkek ára jóval alacsonyabb volt, mint 1840 táján,489 így a volumen 
növekedése még nagyobb lehetett . A kereskedelem intenzitásának lokális növeke-
dését szintén érzékelteti, hogy  Issawi adatai szerint  Bejrútban az 1830-as években 

488   Ha viszont iparcikket vásárolnak a hasznon, azzal a másik országot segítik – márpedig ha a fo-
gyasztás megugrik, az iparcikkexportőrnek akkor is megtérülést biztosít, ha közben esik termékei 
ára. Marad tehát a haszon ipari termelésbe való forgatása, ez viszont agrárkonjunktúra idején 
tőkeigényes és lassú megtérülést biztosító üzlet volt (mindkét problémát lásd később).

489   Éppen ez a tény fog arra utalni, hogy egységnyi exportt ermékért növekvő mennyiségű importt er-
méket lehet venni, ami a cserearányérték növekedését jelenti.

II. 35. ábra.

A brit búzafogyasztás (termés + import, 1000 quarter) és a lakosságszám alakulása 

(1000 fő), 1830–1929

Mivel 1 quarter kb. 220 kg (ami egy fő éves fogyasztását közelíti), így a két tengely osztásköze közel azonos, így a két 

görbe futása a többlett el bíró (220 kg felett ) és hiányos (220 kg alatt ) periódusokat is kiadja. 

Adatok: Sharp, P.: Pushing Wheat: Why Supply Matt ered for the American Grain Invasion of Britain in the Nine-

teenth Century. Discussion Papers Department of Economics, University of Copenhagen. No. 08-08. és Mitchell, B. R.: 

European Historical Statistics, 1750–1975. Sijthoff  és Noordhoff , Macmillan, New York, 1980.
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40 ezer tonna, 1890-ben 600 ezer tonna, 1913-ban pedig 1,3 millió tonna volt a ke-
reskedelmi forgalom volumene.490 

A kereskedelem intenzitásának növekedése Pamuk szerint három fő tényező-
re vezethető vissza. (1) A napóleoni háborúk és a kontinentális zárlat vége után a 
brit iparcikkeket szállító hajók megjelenhett ek  Törökországban, miközben a gabo-
na iránti kereslet a brit–francia elzárkózás miatt  némileg csökkent. A blokád hiá-
ba védte a belső piacot, az oszmán gazdaságpolitika téves válaszai az áru hiányra 
annullálták ezt a kezdeti előnyt.491 A restriktív exportpolitika, a napóleoni hábo-
rúkba való bekapcsolódás a szeparatista-regionalista erők megerősödéséhez veze-
tett , ami a feketekereskedelem virágzását is maga után vonva éppen előkészített e 
a terepet a gazdasági behatolás számára. Ráadásul  İnalcık már a 18. század végén 
hasonló folyamatokat mutatott  ki a textilipar és kereskedelem kapcsán, mint ami 
az 1840-es években általánossá vált. A birodalomban senkinek nem lehetett  fogal-
ma az ipari forradalom gazdasági következményeiről, éppen a hasonló tapasztala-
tok hiánya miatt , ráadásul a birodalom igénye a stabil valuta iránt egyre nagyobb 
volt.

(2) Másfelől az angol termékek a korán jövők előnyével rendelkeztek, termé-
keik kompetitívek voltak, és riválisok híján közel monopolhelyzetbe kerültek a 
piacon, ezzel befolyásolhatt ák az árakat. (3) A birodalom által a politikai elszigete-
lődés elkerülése érdekében folytatott  liberális gazdaságpolitika megkönnyített e a 
dezindusztrializációs folyamatok megjelenését. 

Az import rohamosan bővült. Maga a dezindusztrializáció jelensége azonban 
ett ől még nem egyértelmű, hiszen  Clark szerint a birodalomban igenis voltak ipa-
rosítási kísérletek már 1840 előtt  is, így e jelenség további vizsgálatra érdemes.492 
A későbbiekben részletesen elemezzük eme iparfejlődési szakasz sajátos jellegét, 
elöljáróban annyit érdemes közölni, hogy  Clark a vidéki házi- és kisipar termelé-
si volumenének csökkenéseit negligálta, s csak az állami támogatású gyáriparral 
foglalkozott . Többen az ipar (textilipar) dekoncentrációjáról, vidékre költözéséről 
beszélnek, s nem fogadják el az ipari output csökkenését:  Quataert például nem 
osztja Pamuk elképzelését az ipari termelés csökkenéséről, mert szerinte a török 
kutató a vidéki, kézi szövés nagyságát alábecsülte, mely a fonal mennyiségének 
akár 25%-át is előállíthatt a.

Pamuk azonban úgy véli, hogy míg 1820–1822-ben 11 550 t volt a török tex-
tilipari termelés volumene, addig ez 1840–1842-re 8250 tonnára (30%-kal), majd 
1870–1872-re 3000 tonnára zuhant.493 Különösen fi gyelemre méltó, hogy a máso-
dik periódus csökkenése volt nagyobb (75%). Ez az 1840-es évek fordulópont-
ként értelmezett  szerepét erősíti (szemben a folyamatosságot, illetve a fordulatot 

490    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 48.
491   Romlott  a kereskedelmi egyenleg: az 1800-as évek elejére az oszmánok számára kedvező egyen-

leget produkáló francia–török kereskedelem 30 millió frank alá esett , majd a blokád idején újabb 
33%-kal csökkent. 1831–1850 között  a francia behozatal  Törökországba háromszorosára nőtt  (16 
millió frankról 48 millióra), míg a kivitel csak 33%-kal emelkedett  (15 millióról 20 millióra), az 
angol behozatal értéke szintén megháromszorozódott : 22 millióról 78 millióra nőtt .  Paszkaleva, V.: 
Za targovszki vrazki i. m. 58–65.

492    Clark, E. C.: The Ott oman Industrial Revolution. International Journal of Middle East Studies, 
1974/5. 65–76.

493    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 112.
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1780–1800 közé tevő  İnalcık álláspontjával). Más adatok is a termelés, sőt az ipar-
ban dolgozók számának csökkenését támasztják alá:  Aleppóban a 18. században 
még 40 ezer szövőszék volt, 1820-ban már csak 25 ezer, 1838–1850 között  pedig 
4–5 ezer.  Damaszkuszban ugyanez rendre 34 ezer, 12 ezer és 2,3 ezer volt, itt  egy 
 60%-os csökkenést egy 80%-os követett  (II. 42. ábra). A foglalkozási átrétegződés, 
az ipar tömeges elhagyása tehát aligha tagadható, kérdés, hogy mi okozta ezt, s 
hogy valóban a mezőgazdasági szektorba áramlott -e a lakosság, vagy inkább csak 
ruralizálódott -decentralizálódott  az ipar.494 

Az első fázisban tapasztalható csökkenés oka egyértelműen az volt, hogy a 
britek pozíciókat szereztek  Indiában és ellenőrizték a kereskedelmi útvonalakat 
a tengeren: ez a tengerparti török városok szerepének hanyatlását indukálta, az 
indiai ruházat brit utánzatainak megjelenéséről pedig már írtunk. A  Török Bi-
rodalom először elvesztett e exportja (és tranzitkereskedelme) célpiacait, majd 
saját belső piacán is meg kellett  küzdenie a behatolókkal.  Törökország esetében 
az 1820-as 3%-ról 1870-re 66%-ra nőtt  a külföldi cikkek részesedése a textilipa-
ri piacból.  Bengália 1750 körül textilipari termelésének még 25%-át exportálta, 
1800-ra ez 6–7%-ra zsugorodott  az angolok megjelenésének köszönhetően, 1833-
ra pedig már saját belső piaca 5%-át is elvesztett e. A perifériák közül egyedül   Me-
xikó volt képes megtartani hazai piacai nagyobb részét – nem utolsósorban védővámokat 
alkalmazó politikája miatt. 

Az angol behatolás és a dezindusztrializáció csak 1870–1880 körül torpant 
meg – jelzi az export/import árindexének495 esése –, amikor a török iparosok im-
port alapanyagokból előállított  késztermékek készítésére álltak át a textilipari 
alapanyagok termelése/exportja helyett . (E dezindusztrializációs probléma egyéb-
iránt nem jelentkezett  mindenütt : például a fazekasságot, rézműveseket elkerülte, 
de a török iparosok relatív többsége a textiliparban dolgozott .)

A török textilipar mégsem csődölt be, s ez  Pamuk és  Williamson szerint a 
következőkkel magyarázható: (1) a belső területek izoláltsága miatt  a vasút pozi-
tív és negatív hatásai későn jelentkeznek (az árkiegyenlítő hatásra már Yousef is 
felfi gyelt  Egyiptomot illetően).496 (2) A hazai ízlés kiszolgálása, a divat követése a 
hazai termelők számára könnyebb volt. (3) A szövők az importfonal hasznosításá-
val csökkentett ék költségeiket, ez persze a helyi fonómunkások tönkremenetelét 
és átrétegződését eredményezte.497 

 Quataert szerint azonban a török iparosításnak még néhány faktora volt: a 
nagy népsűrűségű területek jó piacot kínáltak a textilipar számára (például a  Bal-

494   A török textilipar egyébként jól jellemzi az ipar egészét, mert az ipari munkaerő valóban ebben az 
iparágban összpontosult.

495   A „Terms of trade” mutató (a nett ó barter cserearány) azt fejezi ki, hány százalékkal több vagy 
kevesebb importt erméket tud az ország vásárolni egységnyi exportt ermékért, mint korábban. 
N = P

ex
/P

im
. A számlálóban az exportárindex szerepel, ami az ország által exportált termékek átla-

gos árváltozását adja meg. A nevezőben lévő importárindex ugyanígy értelmezhető. Ha a mutató 
értéke 1-nél nagyobb, akkor az ország cserearányai javultak, tehát egységnyi importt ermékért cse-
rébe átlagosan kevesebb exportt erméket kell adnia.

496    Yousef, T. M.: Egyptian Commodity Markets in the Age of Economic Liberalism. In: The Mediter-
ranean Response to Globalization Before 1950. Eds.: Pamuk Ş.–Williamson J. G. Routledge, London, 
2000. 356.

497    Issawi, C.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 152.
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kán), de  Pamuk szerint ez a külföldieknek is ugyanolyan jó piacot jelentett , tehát 
nem magyarázza a török textilipar feltámadását 1870 után.498  Quataert második 
indoka, hogy a muszlimok és keresztények között i mentális különbségek gátol-
ták az innovációk diff úzióját, megint nem tartható, hiszen egyrészt  Bulgáriában 
és  Szerbiában a keresztények 1878-ban éppen a muszlim iparosok helyét vett ék 
át (másrészt az ipar ekkor zsugorodott , tehát nem tartható az az állítás sem, hogy 
a keresztények voltak inkább iparpártolók). A várnai belga konzulok jelentései 
szerint például  Bulgáriában a lovecsi muszlimok évi 50 ezer oka selymet állítot-
tak elő 1878 előtt , míg a vegyes lakosságú  Kazanlık kaza 30 ezer okát. A harma-
dik indok, a gyakori háborúskodás megint nem támasztja alá vélekedését, hiszen 
az a keresztényeket is sújtott a. Pamuk szerint a török textilipar fennmaradását, 
periodikus fellendülését a világkereskedelmi viszonyok változása magyarázza 
leginkább. E korábban kivonatosan ismertetett  elképzelés részletes diszkussziója 
itt  következik.

Kiindulva abból, hogy a birodalom mezőgazdasági exportőr volt (ópium, 
dohány, mazsola, füge, gabona, gyapot, gyapjú tett e ki exportja zömét), s ipar-
cikkeket importált,  Pamuk és  Williamson ezen termékek árának ismeretében 
(nem súlyozták őket, mert részesedésük 1840 előtt  nem volt ismeretes) kiszámol-
ta a nett ó barter cserearány változását (II. 36. ábra). Hogy az oszmán–centrum 
reláció a cserearányokat tekintve megegyezett  a mezőgazdasági cikkek/nyers-
anyagok-iparcikkek cserearányának változásával – ami annak bizonyítéka, hogy 

498   Az állami megrendelés (hadsereg) ösztönző tényező maradt.

II. 36. ábra.

Mezőgazdasági és iparcikkek, illetve a centrum és a periféria cserearányának változásai 

(1880 = 100), 1854–1913

Pamuk és Williamson adatai alapján.
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az Oszmán Birodalom elsősorban nyersanyagot exportált –, a diagram alapján 
egyértelmű. Az elkülöníthető periódusok hullámhegyei (mikor a primer termé-
kek egységárai nagyobbak a késztermékekhez képest egy kiindulási periódus-
hoz – 1880 = 100% – viszonyítva) legalábbis „relatív” dezindusztrializációt,499 a 
hullámvölgyei indusztrializációs periódusokat jeleznek. Pontosabban az induszt-
rializáció gazdasági szempontból vett racionalitását jelenti, ugyanis tőkehiány esetén 
a kedvező globális trendek ellenére sem lehet sikeres az iparosítás (legfeljebb az ipar 
további leépülésének elkerülése).

Hangsúlyozandó, hogy a cserearányok változása nem azonos az árváltozás-
sal. Az állítás, hogy a gabona vagy gyapot exportárának emelkedése egyértelmű-
en agrárexportőr pályára állítja a perifériát, s imigyen a belföldi ipar leépülését 
eredményezi, önmagában nem igaz, csak akkor, ha az exportár a munkamegosz-
tás során (vissza)importált késztermék árához képest is nő, tehát a mezőgazda-
sági/ipari (P

agr
/P

ip
) vagy export/import (P

ex
/P

imp
) árak arányaiban van eltolódás az 

agrár exportőr javára.500 Például az amerikai polgárháborúval (1861–1865) bekövetkező 
lancashire-i gyapotéhség a gyapot árának emelkedése miatt az exportált nyugati készter-
mékek árát is megemelte, ez viszont csökkentette versenyképességüket és lehetőséget adott 
a periféria helyi kézműveseinek a hanyatlás elkerülésére, mindaddig, míg a periféria vásár-
lóerejének növekedése csak az elitre korlátozódott (az ugyanis a drágább, ekkor zöm-
mel külföldi iparcikkeket is felvásárolta, a helyi iparosok viszont a helyi tömegek 
fogyasztását elégített ék ki a háziipari önellátó termelésen túl).501 Ebben az esetben 
tehát a gabona és iparcikk áraránya nem mozdult el jelentősen, így a csereará-
nyokban sem volt jelentős változás. Nem véletlen, hogy a török export növekedése 
– az 1873-as válságot megelőzően – csak 1860–1870 között  haladta meg az importét 
(maga az európai relációjú kereskedelem 1840 után végig defi cites maradt), hiszen 
a dráguló iparcikkeket nehezebben lehetett  eladni (II. 34. ábra).

Az oszmán társadalom átalakításának propagálása (a parasztság bekapcsolása az 
árutermelésbe, a földtulajdonhoz való joggal előtérbe kerülő haszon, a jövedelmek 
redisztribúciója, akár mikroszociális, akár makrogazdasági szinten) a periferikus 
területeken így a nyugatiak szemszögéből részben az iparcikkek iránti kereslet növelése 
miatt volt fontos, s nem (kizárólag) emberbaráti okokból. A kereslet növelésének 
egyik módja a piac szélesítése. Erre az árverseny eredményeként előálló csökkenő 
(ipari–kereskedelmi) haszonkulcs (és az angliai – agráriumból átrétegződött  – ipari 
munkásság eltartása, továbbá a népességnövekedés következményeként előálló 
élelmiszerhiány) miatt  van szükség. Noha az oszmán elit tagjainak vásárlóereje 
és textil ipari fogyasztása egyénileg nagyobb, de ha ugyanazon agrárbevétel több 
kézen oszlik el, akkor az összfogyasztás is nagyobb lesz az egyénileg kisebb vá-
sárlóerő ellenére. 1838 után az agrárexport tendenciái is a piacszélesítés irányába 
hatott ak, hiszen a haszon egy része a parasztságnál csapódott  le. 

499   Ekkor a lakosság számára megéri a mezőgazdasági termelés felé fordulni, mert egységnyi export-
cikkért több importcikket lehet vásárolni.

500   Ebből következően megkülönböztetünk relatív és abszolút dezindusztrializációt. Relatív folya-
matról akkor beszélünk, ha az export és import árváltozása azonos irányú, de eltérő ütemű, mert 
ez ugyanígy megváltoztatja a hányados értékét, mint ha az egyik növekszik, a másik csökken, 
tehát abszolút változás mérhető.

501    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 40–43.
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Az iparcikkek árcsökkenésének előfeltétele a nyugati élelmiszer- és nyers-
anyaghiány enyhítése volt, azáltal hogy a késztermékeik piacát lehetőleg olcsó (nyers-
anyag)beszállítóvá redukálják. A Corn Law vámjainak eltörlésével, a szállítási költ-
ségek csökkenésével az olcsóbb balkáni gabona is elérte a nyugati piacokat (le-
hetővé téve a tömegfoglalkoztatást és elhárítva a bérháborút az angol iparban). 
Az agrártermékek Corn Law által meghatározott  ár fölé emelkedése viszont káros 
lett  volna a nyugati gazdaságnak, ezért mindent elkövett ek az ellátásbiztonság és 
importdiverzifi káció érdekében, ami újabb és újabb területek agrárexportba való 
bekapcsolását jelentett e. Az angol érdekeknek az oszmán vásárlóerő exportvolu-
men-növekedésen, nem pedig nem egységár-növekedésen keresztül megvalósuló 
emelkedése felelt meg.

Az oszmán állam szempontjából ráadásul a tömegesedő importfogyasztás 
kedvezőtlen volt, hiszen a birodalmi érdek azt kívánta, hogy a gabonakonjunk-
túrából befolyó pénzösszeg jelentős része inkább a központi költségvetésbe ke-
rüljön (ez magyarázza a kezdeti nagy birodalmi exportvámokat, majd e probléma 
megoldását célozta az indirekt adók bevezetése), hogy fi nanszírozza a struktúrák 
átalakítását. Tulajdonképpen dióhéjban ez az oszmán szerkezetátalakulás lényege, 
de a folyamat teljes érthetőségéhez a folyamat másik félre gyakorolt hatását is meg 
kell vizsgálni. 

A példaként felhozott gyapotéhség – a nyersanyag drágulása – indukálhatta 
volna az ipari exportáló ország munkásságának helyzetromlását (a munkabé ren 
megspórolva a nyersanyag árának emelkedését változatlan haszonkulcs mellett), 
vagy a technikai fejlődést (mely olcsóbbá tette a termelést nagy mennyiség ese-
tén), vagy egyes tőkések kiszorulását a piacról a haszon csökkenése miatt (mono-
polizálódás). Mivel –  Marx várakozásaival ellentétben – nem az első variáció 
 következett be, s a munkabérek a gépesítés mellett is emelkedtek (lásd II. 37. ábra, illet-
ve vö. I. 15. ábra), a technológiai fejlődés jelentős mértékben hozzájárult az export renta-
bilitásához és a terms of trade módosításához (és a piaci árak leszorításához). A nyugati 
ipari bérek csökkenésének megakadályozását lényegében az össztermelés növe-
kedése tette lehetővé, nem a haszonkulcs növekedése, hiszen az a későbbi áresés 
miatt aligha volt jelentős. E termelésfelfutás viszont csak addig tart, míg van keres-
let (vagy piacszélesítés-keresletteremtés, vagy a termékek áresése révén – így 
visszajutunk az előbb kifejtett hatásmechanizmushoz).502 Tömegfogyasztás nél-
kül (míg csupán a társadalmi elit a fogyasztó) e mechanizmus nem fenntartható, 
ezért szükségszerű a centrummal integráns gazdasági kapcsolatban álló területek 
„demokratizálása”.503

Noha az imént csak egy kiragadott  példán mutatt uk be a lehetséges hosz-
szú távú következményeket,  Pamuk és  Williamson kutatása részben arra 
irányul, hogy volt-e szekuláris (hosszú távú és folyamatos) cserearány-

502   Mindezt még kombinálhatjuk a gabonaárak változásának hatásaival a munkásság helyzetére és az 
ipari termelés haszonkulcsára: az ipari munkabérek és gabonaár kapcsolata gyenge, 0,12-es kor-
relációs koeffi  cienst mutatott  1815–1861 között , tehát az importárnak nem volt közvetlen hatása 
az exportot termelők munkabérére, azaz egy aszimmetrikus interdependencia, egymásrautaltság 
alakult ki a két régió között . Az előző bekezdésekben kifejtett ek olyan forgatókönyveket testesíte-
nek meg, ahol vagy egy főre jutó, vagy összfogyasztás-növekedés zajlik le. 

503   Ez megmagyarázza a térségre vonatkozó 21. századi nyugati lépések egy részét is.
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romlás az Oszmán Birodalomban. A fokozódó specializáció (munkamegosztás) 
ugyanis így folyamatosan halmozódó veszteségeket eredményez, amennyiben 
elfogadjuk Prebisch és Singer 1949-es felvetését, hogy a nyersanyagok és kész-
termékek ára között  a különbség nőtt  a perifériákon (de ezt saját példáink sem 
támasztják alá: vö. II. 10. táblázat), s ez a cserearány romlásához vezet. A későbbi 
tanulmányok azonban elvetett ék a szekuláris cserearányromlást, s ha kizárjuk a 
vizsgálatból az 1854–1857 között i időszakot, akkor 1858–1913 között  az oszmán 
cserearányromlás éves átlagos mértéke bőven egy ezrelék alatt i, azaz elhanya-
golható volt. 

Nem tagadható viszont a terms of trade ciklikus változása, mint ezt Pamuk 
kimutatt a (II. 38. ábra). Ez az iparnak és a mezőgazdasági fejlődésnek kedvező 
periódusok váltakozását (nekilendülések és megtorpanások sorozatát) jelen-
ti, de azt nem, hogy ezek szükségszerűen mind meg is valósultak (csupán elvi 
lehetőséget biztosított  erre) (II. 98. táblázat). Az a tény viszont, hogy a produkti-
vitás a nyugati országokban nőtt , a periférián nem, s hogy az utóbbi esetben a 
termelésnövekedés zömmel extenzív eredetű volt, arra utal, hogy az aszimmet-
rikus kereskedelmi kapcsolatrendszer előnyeit elsősorban a nyugatiak élvezték, 
magasabb életszínvonalat és hasznot eredményezve. A centrum–periféria viszo-
nyok kiterjedését, az iparcikkek piachódítását hamarosan követt e a tőke exportja. 
Az új ipari mintákhoz való alkalmazkodás és a világgazdasági kihívásoknak való 
megfelelés ösztönözte specializáció szétz úzta a helyi mezőgazdaság és ipar ha-
gyományos, egymásra épülő vertikumát és földrajzi egységét, miközben ugyanek-
kor a világpiaci integráció a szállítási árak költségcsökkenése miatt  lehetőséget 

II. 37. ábra.

Az egy főre jutó ipari bérek (1900 = 100) és az ipari termelés alakulása 

két vezető ipari államban, 1800–1910

Jól látható az ipari bérek párhuzamos mozgása a termeléssel.

 Mitchell, B. R.: European Historical Statistics i. m. alapján saját szerkesztés.



410

II. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN (1774–1915) 

II. 38. ábra.

Az oszmán cserearányok szekuláris változása a centrumországokhoz viszonyítva, 

1860–1910

A vonal felett  lévő területhez tartozó periódusok az agrárfejlődésnek kedvező dezindusztrializációs sza-

kaszokat jelentik. Adatok: Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 

II. 98. táblázat.

A nett ó barter cserearány és a kereskedelmi intenzitás változásának kapcsolata, 

1820–1914
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erősen 

csökken
csökken +
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kedvező

5,3 kedvező
agráriumnak + +, 

iparnak – –

1855–1865
brit 

cserearány 
+20

oszmán 
cserearány 

–37 (–37 + 20)   
–10

agráriumnak 
kedvezőtlen

5,0 4,8 kedvező agráriumnak + –

1865–1872 –20 +20 
agráriumnak 

kedvező

1875–1895 –35 –48 –25
agráriumnak 
kedvezőtlen

1,2 0,6 kedvezőtlen
agráriumnak – –, 

iparnak + –

1896–1914 12 28 14
agráriumnak 

kedvező
3,0 5,4 kedvezőtlen agráriumnak + –

Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 47–48. 
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adott  az önellátó mezőgazdálkodásról az árutermelő piacgazdaságra való átt érés-
re (ami nélkül nincs fogyasztói társadalom sem).504 

A fő probléma az új világgazdasági rendszerrel az volt, hogy (1) a terms of 
trade mezőgazdasági cikkek számára esetlegesen kedvező alakulása a specializá-
ciót és az egyoldalúságot erősített e, miközben a folyamat korlátos volt (új szerep-
lők, demográfi ai hullám lecsengése), nem tarthatott  a végtelenségig. (2) A kereske-
delmi cserearányok agrárszférának kedvezőtlen alakulása pedig olyan jövedelem-
kiesést eredményezett ,505 amit a többi szektor eredendő tőkehiánya miatt  egysze-
rűen nem tudott  pótolni. 

Az 1820–1850 között i periódust a brit iparcikkek áresése és a terms of trade 
javulása jellemezte oszmán szempontból. 1880-at 100-nak tekintve a brit gyapot-
termékek ára 396-ról 109-re csökkent 1820–1850 között , mint Imlah tanulmánya 
bizonyított a – a pamutfonal kivételével, melynek ára 220-ról 84-re esett . (Hogy 
ennek ellenére bővült – bár a bővülés üteme lassult – a brit kereskedelem és még 
veszteséges sem volt, hatalmas kereslet generálását feltételezi.) A brit exportárak 
esésénél kisebb volt az oszmánok által exportált termékek áresése a brit belpia-
cokon. E perió dusban nemcsak az oszmánokkal, hanem a világ más területeivel 
szemben is – közel 30%-kal – romlott  a brit cserearány.506 

1820–1850 között tehát a britek által exportált termékek ára gyorsabban esett, mint az 
általuk importált értéké, azaz a periféria volt kedvezőbb helyzetben: egységnyi iparcikkért 
egyre kevesebb terméket kellett  adni. Így ekkor a törököknek megérte inkább me-
zőgazdasággal foglalkozni, az export/import terms of trade 2,6-szeresére nőtt , de 
így a kereskedelmi korlátok lebomlásával lezajlott  a dezindusztrializáció is. Ezt az 
úgynevezett  „holland kórt” csak intenzívebbé tett e a nyitás a globális gazdaság felé 
(1826,507 1838, 1846). Hasonlóképpen  Egyiptomban 1820–1850 között  – 1880-at 100-
nak tekintve – 52-ről 72-re emelkedett  az export/importár cserearánya, ami kisebb 
volt, mint a birodalom többi részében (ha nem az érték 1880-hoz viszonyított  nagy-
ságát nézzük, hanem tendenciáját, akkor itt  is lejátszódott  a dezindusztrializáció). 
1870-re ez az érték már 107-re emelkedett , nem utolsósorban az amerikai polgár-
háború miatt  jelentkező európai gyapothiány eredményeként, ami kelendővé tett e 
az egyiptomi portékát. (Az amerikai polgárháború okozta gyapotínség elodázta a 
török textilipar leépülését.)508 A gyapot áremelkedése itt  is dezindusztrializációhoz 
vezetett . Mivel pedig a gyapot árának emelkedése 1820–1825 és 1856–1860 között  
még az oszmán gabonáénál is nagyobb ütemet mutatott , így Mohamed  Ali ipari 
modernizációs tevékenysége is hamar füstbe ment és a térség ruralizálódott .

504   E változásra számos válasz érkezett  az Oszmán Birodalom adaptációs kísérlete mellett :   Bulgária 
az önellátó mezőgazdaság túlélését eredményező kisbirtokosrendszerével e változást akadályozta 
meg (noha célja nem feltétlenül ez volt, de itt  a rendszer kialakítása egybeesett  a konjunktúra 
végével, így eltűnt a fölösleg, és a hazai ipar termékeit felszívó birodalmi és hazai piac egyaránt). 
A szintén kisbirtokon alapuló  Szerbia viszont eleve elutasított a a fogyasztás növelésén alapuló 
(szabad iparcikkimportot eredményező) gazdaságpolitikát.

505    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 3–8.
506   Uo. 48. S hogy e jelenség önmagában véve még nem rossz, mutatja a brit gazdaság teljesítménye.
507   A janicsárokkal való leszámolás gazdasági értelemben a kisipar, a hazai monopóliumok protek-

cionizmusának végét jelentik.
508    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 43.
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Az 1850–1873 között i szakaszt a gazdasági növekedés jellemezte.509 Az osz-
mán export évi 5–6%-kal bővült e periódusban. A krími háború az exportárak és az 
exportált gabonamennyiség egyidejű növekedését eredményezte. Mikor ezek esni 
kezdtek, az amerikai polgárháború kitörése okozott  fellendülést (megint a külső 
körülmények!). A nyersgyapot ára (mint oszmán exportt ermék) gyorsabban nőtt , 
mint az importált textilipari készterméké. De mivel a gyapott ermékek importja na-
gyobb százalékos arányt képviselt az oszmán kereskedelemben, mint a nyersgya-
pot exportja, így az oszmán cserearányok mégis romlott ak 1856–1865 között  140-
ről 87-re (37%-kal), így ugyanannyi iparcikkért több gabonát kellett  adni. Mivel a 
mezőgazdasági eredetű export értéke csökkent az ipari importhoz viszonyítva, ez 
a munkavállalók iparba áramlását ösztönözte.510 Mindeközben a brit cserearány 
viszont 20%-kal javult a perifériákkal szemben folytatott  kereskedelemben ( Egyip-
tom kivételével). 1865–1871 között  aztán 20%-os cserearány- növekedés ment vég-
be az Oszmán Birodalomban, köszönhetően a gyapott ermékek normális árszintre 
való visszaesésének, így a teljes periódust tekintve csak 10%-os cserearányromlást 
könyvelhetett  el az Oszmán Birodalom. E periódus azonban így is kedvezőbb ké-
pet mutatott , mint a következő.

1871–1896 között  114-ről 90-re esett  az oszmán terms of trade. Az (import) 
iparcikkek ára is esett  – mintegy 35%-ot – e periódusban, de az oszmán export-
cikkek áresése még nagyobb, 48%-os volt ez időszakban. (A fejlett  ipari országok 
termelése nem zuhant az áresés ellenére sem – ellentétben az 1930-as évekkel –, 
csupán a termelés bővülésének dinamikája lassult.) Egységnyi agrártermékért tehát 
kevesebb iparcikket lehetett venni, ami az iparosítás felé tolta volna el a hazai (oszmán) 
gazdaságszerkezetet – ha lett volna erre fedezet. A birodalom azonban gyakorlatilag 
ekkor jelentett  csődöt, a pénzügyek nemzetközi felügyelet alá helyezése (a bevételi 
források nemzetközi kontrollja és a hitelezés megszűnte) éppen ebben a kulcsfon-
tosságú periódusban hagyta források nélkül a birodalmat. 

A közgazdaságban általános szabályként fogadják el, hogy a nyersanyagok ára 
nagyobb amplitúdóval ingadozik, mint a (belőlük előállított) iparcikkeké, ez azt eredmé-
nyezi, hogy az ipari húzóágazatok depressziója esetén a nyersanyagexportőr cserearányai 
jobban romlanak (expanzió esetén pedig javulnak): ez implicite viszont még nem jelenti 
azt, hogy a nyersanyagexportőr hosszú távon rosszabbul jár, de azt igen, hogy függősége 
miatt sokkal jobban megsínyli a centrum hanyatlását. Ez a nyersanyagexportőrré válás 
egyik nagy veszélye.

A következő periódusban, 1896–1913 között  az iparcikkek importára 12%-
kal nőtt , míg az oszmán nyersanyagok exportára ennél is jobban, 28%-kal emel-
kedett . Az áremelkedés oka részben az  Európa-szerte erősödő protekcionizmus 
volt (a birodalom is emelte a vámokat). Így összességében az oszmán–centrum 
relációjú kereskedelem cserearányai 14%-ot javultak az oszmánok (és az agrár-
termékek) számára.511 Mindez azt is jelenti, hogy az iparosítás számára kedvező 
külső körülményeket biztosító korszak véget ért, azt belső erőforrásokból vagy 
protekcionizmusra támaszkodva kellett  volna megoldani. S valóban: a birodalom 

509   Uo. 49.
510   S valóban, ebből a periódusból elég sok iparstatisztika maradt fenn bolgár oldalon (Gümüsgerdán, 

Zseljazkov).
511    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 50.
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iparosításának második szakasza ekkor vett  nagyobb lendületet, de csak részben 
a belső erőforrásoknak köszönhetően: a terms of trade kedvező alakulása ugyanis nem 
járt együtt a kereskedelem 1856 előtti gyors bővülésével, így az iparosításhoz nem állt ren-
delkezésre elegendő tőke. A birodalom gazdasági fejlődését ugyanis nem önmagában 
a cserearány változása, hanem a terms of trade változásainak és a kereskedelmi forgalom 
növekedési periódusainak interferenciája határozta meg (a belső és külső erőforrások hozzá-
férhetősége mellett). A kereskedelem mellett  tehát nőtt  a hitelek szerepe. 

Az adatok azt mutatják, hogy az 1875–1897 között i relatív csend után megélén-
kült a hitelfelvétel, viszont ennek egy részét háborús kiadásokra, más részét vas-
útépítésre fordított ák. Ez a termékek piacra jutásának megkönnyítésével a hazai 
mezőgazdaságot ugyan lendületbe hozta, de megfelelő védővámok kialakítá-
sáig a hazai ipart nem (a külföldinek viszont újfent kedvezett ), ezzel ugyancsak a 
 dez indusztrializációt erősített e.512

Mint láthatt uk, az iparosításnak kedvező külső körülmények esetén (az 1870-es 
évek után) belső forráshiánnyal kellett  számolnia az államnak, korábban pedig, 
amikor az agrárkereskedelemből elegendő bevétele származott , a nemzetközi 
tendenciák hatott ak az iparosítás ellen. Ennek a folyamatnak a tudatosítása nél-
kül, a mezőgazdasági bevételek célirányos, szektoron kívüli felhasználása nélkül 
nem volt esély kilépni az ördögi körből. Erre a felismerésre a török államférfi ak 
csak a századforduló után jutott ak el (illetve a hazai ipar tartós megmaradását 
lehetővé tevő védővámokat is csak ekkor tudták emelni), így a korábbi két agrár-
konjunktúra esetén nem ezt a stratégiát alkalmazták (az alacsony vám pedig az 
esetleges iparfejlesztési trendeket is megakadályozta). 

Mint látható, elég sok tényező szerencsés összejátszása kellett  a sikeres ipa-
rosításhoz. A védővámok azonban erősen hatott ak a nemzetközi kapcsolatokra. 
A birodalom külpolitikai preferenciáit egyre inkább gazdasági érdekei határozták 
meg. 1914-ben a kapitulációk eltörlése, az importvám 15%-ra emelése feszültsé-
get keltett  az antanthatalmakkal való kapcsolatokban. A törökök ezen rendelke-
zéseket megvédendő közeledtek tovább a központi hatalmakhoz. A vámemelés 
nemcsak fokozta az ellentéteket, de növelése mögött  is már egy hatalmi játszma 
húzódott . A  Bagdad-vasutat építő (és így a kőolajlelőhelyekre kezüket rátevő) 
németeknek nem volt elegendő tőkéjük, ezért francia hitelezőt is be akartak vonni 
a projektbe. A britek értelemszerűen ellenezték a projektet, ezért ellenszegültek a 
francia kölcsön tervének és a vámemelésnek is: így viszont a birodalomnak nem 
volt pénze a vasútra, s ez vezetett  végül az 1914-es lépéshez, mely kényszerpályá-
ra lökte az országot. (S hogy miért a németek nyerték el a  Bagdad-vasút tervét? 
A briteknek nem volt érdeke egy ilyen vasút, a kőolajlelőhelyekhez a  Perzsa-öböl 
felől is hozzáfértek. Ráadásul a németek ajánlata kecsegtetőbb volt – ami érthető 
is, hiszen kedvezményeket az ad, akinek szűkebbek a lehetőségei. A britek, akik 
nagyobb tőkével rendelkeztek, olyan feltételeket diktálhatt ak, amilyeneket akar-
tak – ezt viszont az oszmánok nem fogadták el.)

512    Pamuk és   Kasaba a vasút – nem egykönnyen számszerűsíthető – hatásait összességében negatív-
ként értékelik. Tezel szerint a vasutak teljes profi tja 1899–1909 között  – beleértve a kormányzati 
kilométer-garanciákat is – 26 millió török font, évi 2,6 millió font sterling, azaz a vasútba fektetett  
tőke 5%-a. A vasút lassú megtérülést biztosított  tehát.  Issawi, Ch.: An Economic History of the 
Middle East and North Africa i. m. 57.
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Mivel a kereskedelmi egyensúly valóban 1840/1850 körül szűnt meg, így  Pa-
muk és  Williamson elméletét saját adataink is alátámasztják. A modernizációs stra-
tégiák vizsgálatánál a kereskedelmi egyenleg valóban nem elhanyagolható, mert nemcsak 
közvetlenül hozott hasznot a kereskedelemben részt vevő szereplőknek, hanem áttételesen, 
hosszú távon a gazdaság szerkezetének befolyásolásával is. Sajnálatos módon a török stra-
tégia az ipart gyengítette, miközben a mezőgazdasági többletjövedelemből (importvámok 
lehetősége híján az export túladóztatásával) éppen az iparosítást kívánták fedezni. 

*

A fent vázolt folyamatok hasonlóképpen mentek végbe más perifériákon, leg-
feljebb a változás mértéke és időbeli periódusai nem estek egybe. Az elméleti, 
makroökonómiai megközelítések után nézzük meg, ténylegesen hogyan reagált 
a birodalom társadalma a világgazdasági integrációra. A munkaerő a jövedelme 
jelentős részét (akár 70–75%-át)513 élelmezésre költött e a 19. század elején. Hogyan 
hatott  a globális kereskedelmi robbanás a belföldi élelmiszerárakra? Az interregio-
nális árkonvergencia miatt  valóban nőtt  az iparosok megélhetési költsége? Vagy az 
áremelkedést ellensúlyozta a belső területek extenzív mezőgazdasági növekedé-
se? Túlkínálat volt-e a belső piacon vagy hiány? Vagy vasutak híján az áremelke-
dés nem is szivárgott  be a belső területekre?514 

E kombinált hatás magyarázatához, a terms of trade megváltozása mögött  álló 
belső folyamatok irányának érzékeltetéséhez Pamuk és Williamson egyszerűsített  
modellje három szektort vesz fi gyelembe: az importot; a hazai ipart kellően repre-
zentáló textilipari outputot; a mezőgazdasági exportot, a hazai fogyasztást fedező 
egyéb mezőgazdasági termékeket; továbbá a munkaerő áramlását e három szektor 
között . A modellhez a reáljövedelmek és élelmiszeregységre jutó előállítási költ-
ségek kvázi állandóságát tételezték fel.515 A másik kiindulási hipotézis az, hogy az 
ipari (textil)termelés (ön)költsége az agrártermékekhez képest nő, s e növekedés 
a munkaerőt az iparból más szektorok felé tereli. Három tényező vezethet ehhez 
a jelenséghez: (1) ha az iparcikkek világpiaci ára csökken, akkor az előállítási ár 
az értékesítési ár nagyobb hányadát jelenti; éppen ezzel szembesült a török textil-
ipar 1850-ig. (2) Az élelemként szolgáló mezőgazdasági termékek áremelkedése 
(ha az iparcikkek áremelkedése ezt nem kompenzálja) hasonló folyamatokhoz ve-
zet (ez termelésbővülés mellett  is lehetséges, például kiválthatja az exportképes 
mezőgazdasági termékek megjelenése is a korábban élelmezési célokat szolgáló 
földeken). (3) Az exportált mezőgazdasági termékek áremelkedése szintén dezin-
dusztrializációhoz vezet.516 

513    Pamuk, Ş.: 500 Years of Prices and Wages in Istanbul and Other Cities. Ankara: State Institute of 
Statistics, 2001. 28. Ez döbbenetesen magas érték az 1850-es bolgár 40%-hoz képest (ami 1930-ra 
25%-ra esett ).

514    Pamuk, Ş.– Williamson, J. G.: Ott oman De-Industrialisation i. m. 19.
515   Az állítás nehezen ellenőrizhető, hiszen az agrármunkaerő létszáma változott  (a népességnöveke-

dést és a dezindusztrializációs átrétegződés hatását a területvesztés kompenzálta, így 1800–1880 
között  csak 10%-os emelkedést lehetett  mérni), miközben nőtt ek a munkabérek és az output is. 
Az élelmiszeregységre jutó előállítási költségek állandósága akkor teljesül, ha az első két tényező 
változása ekvivalens a harmadikkal.

516    Pamuk, Ş.– Williamson, J. G.: Ott oman De-Industrialisation i. m. 21.
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A számítások alapján e modell reálisnak tűnik. A textilipari termékek ön-
költségi–előállítási ára – mint a II. 99. táblázat tanúsítja – 1800–1860 között  évi 
3,3%-os emelkedést mutatott , ami szintén a dezindusztrializáció jele.517 Ennek 
oka, hogy a fogyasztói árindex megduplázódott  ezalatt , s mivel a fogyasztói ko-
sár zömét élelmiszerek tett ék ki, így ez arra vezethető vissza, hogy elsősorban az 
élelmiszerárak nőtt ek (a helyi piacon is, és az exportárak szintén). A fogyasztói 
árindex növekedését a birodalomban követt e a nominális béreké (tehát egyelőre 
nem átrétegződéssel reagált rá a társadalom). Az iparcikkek önköltségi árnö-
vekedését azonban csak egyharmad részben okozta a nominális bérszint emel-
kedése (évi 1%). Még jelentősebb hatással bírt – az emelkedés kétharmadáért 
felelős – az iparcikkek világpiaci áresése (évi –2,2%), mely csökkentett e a helyi 
iparos hasznát, s növelte az önköltség arányát.518 (Ez rontott a a birodalmi ipa-
rosok versenyképességét.) Az iparcikkek áresése elsősorban a közlekedés for-
radalmának, s másodsorban a vámpolitika megváltozásának a következménye 
(II. 100. táblázat). Ebben a periódusban ugyan az export saját költsége szintén 
nőtt  1860-ig, de évi 0,8%-os üteme messze elmaradt a hazai textilipart (és így 
az importot is) ért változásoktól. Így a kereskedelmi cserearányok az agrárium 
számára kedvezően alakultak.

1870–1880 között  a fenti folyamat megfordult: a fogyasztói árindex 14%-os 
csökkenést mutatott  (mely az exportár csökkenésében is megnyilvánult), az ipari 

517   Különösen ha közben nem emelkedik az ipari termékek ára. Abszolút dezindusztrializációról az 
ipari termelés volumenének esése esetén, relatív dezindusztrializációról az egy főre eső termelés 
csökkenése és/vagy az önköltség (arány)növekedése esetén beszélünk.

518   Ez utóbbi ugyanis növekvő árak és bérek mellett  is emelkedhetett  volna.

II. 99. táblázat. 

A bérek, exportárak és előállítási költségek változása a  Török Birodalomban

 (1860 = 100), 1800–1913

Mutató 1800 1860 1880 1913

Nominálbér  54 100 103 156

Fogyasztói ár  50 100  86 106

Reálbér 108 100 120 147

Import textil ára 380 100  76  63

Import pamut ára 440 100  76  63

Búzaexport 103 100  86  90

Egyéb élelmiszeripari export  86 100  92  84

Összes élelmiszerexport  93 100  89  87

Nyersanyagexport  80 100  63  54

Összes export  86 100  65  55

Textil „önköltség”  14 100 136 248

Export „önköltség”  63 100 158 284

Cserearány (P
ex

/P
im

)  39 100  83  89

Pamuk, Ş.–Williamson, J. G.: Ott oman De-Industrialisation i. m., Appendix.
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II. 100. táblázat. 

A nett ó barter cserearányt befolyásoló belső tényezők: az oszmán vámpolitika

 és a vasutak hatása (%) és annak regionális eltérései

Tényezők
Parti területek Belső területek

import export import export

1840 előtt 

Import- vagy exportvám 5 10  5 10

Belkereskedelmi adó 0  0  8  8

Szállítási költség 0  0 25 43

1840–1860

Import- vagy exportvám 5 12  5 12

Belkereskedelmi adó 0  0  0  8

Szállítási költség 0  0 25 43

1861–1870

Import- vagy exportvám 8 1  8  1

Belkereskedelmi adó 0 0  0  8

Szállítási költség 0 0 25 43

1870–1905

Import- vagy exportvám 8 1  8  1

Belkereskedelmi adó 0 0  0  0

Szállítási költség 0 0 18 28

1906–1913

Import- vagy exportvám 11 1 11  1

Belkereskedelmi adó  0 0  0  0

Szállítási költség  0 0 18 28

1860 előtt 

Összes P
im

 és P
ex

0 +2 –8 –2

Állami bevételek* és P
ex

/P
im

+2** (+2) –6 (+10)**

1860 után

Összes P
im

 és P
ex

+3 –11 +3 +11

Állami bevételek és P
ex

/P
im

–8 (–14) –8 (+8)

1870–1905
beleértve a vasúti költségtényezőt

Szállítási költség 0 0 –7 +15

Összes P
im

 és P
ex

0 0 –7 +23

Állami bevételek és P
ex

/P
im

0 30** 

1907

Összes P
im

 és P
ex

+3 0 +3 0

Állami bevételek és P
ex

/P
im

+3 (–3) +3 (–3)

* Azt feltételezve, hogy a változások nem hatnak a kereskedelem volumenére, ami nyilván irreális; ** Bevételnövekedés 

és kiadáscsökkentés együtt esen, zárójelben a cserearány változása oszmán szempontból.

Pamuk, Ş.–Williamson, J. G.: Ott oman De-Industrialisation i. m. alapján saját számítás.
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bérek vásárlóereje így nőtt  (a nominális bér stagnálása mellett ). Az exportáló szek-
tor önköltségének növekedése így meghaladta az iparcikkekét (évi 2,3% vs. 1,5% 
– az iparcikkek áresése határozta meg ekkor az önköltségi arány növekedését a no-
minálbérek stagnálása miatt ). Ekkor végeredményben reindusztrializáció indult 
be, mely a századforduló után újfent dezindusztrializációba csapott  át a trendek 
megfordulása miatt .519

A dezindusztrializáció belföldi befolyásoló tényezői közül a két szerző a 
vas utak szerepét és az oszmán gazdaságpolitikát emelte ki, amelyek döntően 
befolyásolták az export/import cserearányt. Az oszmán állam gazdaságpolitiká-
ja 1840–1860 között  azonban csak 2%-kal javított a az export/import cserearányt a 
partvidéken, s a belső területeken ez 6%-ot tett  ki (II. 100. táblázat), míg a rákövet-
kező periódusokban a változás ennél nagyobb volt.520 Azaz,  Pamuk és  Williamson 
is elismeri, hogy nem feltétlenül a liberális gazdaságpolitika okolható sok problémáért, 
noha azt már károsnak tartják, hogy az oszmán gazdaságpolitika így a későbbi védeke-
zés lehetőségéről is lemondott.

1860 után az oszmán gazdaságpolitika ellentétes eredményeket hozott : a part-
vidéken a cserearány 14%-kal romlott  (míg a belső területeken 8%-kal javult). Az 
importvámok emelése az ipari késztermékek árának 31%-os növekedését eredmé-
nyezte (reindusztrializáció). A belterületeken viszont 1870 után a vasút és a belső 
vámok eltörlése az export/import cserearány 30%-os növekedéséhez vezetett , ami 
az exportált termékek árnövekedésében és az iparcikkek (és import) áresésében 
nyilvánult meg. Itt  a textilipari termékek ára 7%-kal esett , a gabonatermékeké 
15%-kal nőtt  1860–1913 között . Azaz míg a dezindusztrializáció a partvidéken megállt, 
a vasút behatolásának köszönhetően a belső területeken 1860 után is tovább folytatódott,521 
tehát a regionális diff erenciák sem elhanyagolhatók a folyamat ismertetésekor. A 
török dezindusztrializációs folyamat üteme felülmúlta a tankönyvekben klasszi-
kus példaként emlegetett   Indiáét (évi 2,5% vs. 0,5% 1815–1855 között ). Ugyanak-
kor a dezindusztrializáció a  Török Birodalomban hamarabb is zárult, mint például 
 Latin-Amerikában.522

A kereskedelmi cserearányok alakulása azonban önmagában még nem ma-
gyarázza meg, hogy a periféria (így az azzá váló Oszmán Birodalom) miért volt 
leszakadóban –  Prebisch és  Singer feltételezése a szekuláris csökkenést mutató 
mezőgazdasági árindexekről523 nem tartható. Hogy a globalizáció (melyet a ke-
reskedelmi árindex és a cserearányok változása reprezentál) miként hatott  az 
ipari bérek és a földárak–földjövedelmek kapcsolatára és ezen keresztül a nem-
zetgazdaság szerkezetére, a jövedelem eloszlására, arra a fent kifejtett  elmélet 
alapján szintén Williamson dolgozott  ki modellt. Álláspontja szerint524 az 1870-es 

519    Pamuk, Ş.– Williamson, J. G.: Ott oman De-Industrialisation i. m.  23.
520   Uo. 24.
521   Uo. 25.
522    Williamson, J. G.: Globalization and the Great Divergence: Terms of Trade Booms and Volatility 

in the Poor Periphery 1782–1913. European Review of Economic History, 12, 2008. December. 
355–391.  Pamuk, Ş.– Williamson, J. G.: Ott oman De-Industrialisation i. m. 26.

523   Tudniillik nem a helyi, hanem a központi – nyugati – piacok áraira alapozták gondolatmenetüket, 
s azok valóban csökkentek, a keleti árak viszont nőtt ek.

524    Williamson, J. G.: Land, Labor, and Globalization i. m. 55–85.
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évektől a globális centrum–periféria viszonyokat leginkább (1) a faktorárak,525 
(2) a wage/rental arány és (3) a kereskedelmi árak kiegyenlítődése jellemezte 
a periférián belül, valamint a periféria és Európa (vezető gazdasági térség) kö-
zött  egyaránt. Az utóbbi érthetően jelentős volt a közlekedési forradalomnak és 
a kereskedelem 19. századi liberalizálódásának köszönhetően: a liverpooli ga-
bonaárak 1870-ben még 58%-kal voltak magasabbak a  Chicagóban mértnél, de 
1895-ben már csak 18%-kal, 1912-ben pedig 16%-kal.526 E három tényező kon-
vergenciája az első világháború előtt i nyitott , szabad áru- és tőkeáramlással jel-
lemezhető, valamint a két világháború között i elzárkózó-autarkiás gazdaságok-
ban egyaránt érzékelhető volt. (1920–1940 között  a szállítási ár a gabona árának 
27%-áról 18%-ára csökkent, ez a szállítási árak 33%-os visszaesését jelentett e, 
míg 1870–1910 között  ez az adat 41%-ról 22%-ra módosult, ez bő 50%-os csök-
kenés.)  Williamson álláspontja szerint a világpiaci integrációért kétharmad részben 
a hanyatló szállítási költségek tehetők felelőssé 1820 után (1500–1820 között  nem is 
mérhető árkonvergencia), s a kereskedelmi árak konvergenciája 19 ország adat-
sorait felhasználva a centrum és a perifériák között  sokkal nagyobb volt, mint az 
atlanti régión belül.527 E folyamatot 1914 előtt  az autarkiára való törekvés hiánya 
miatt  a vámok nem ellensúlyozták (szemben az 1920–1939 között i periódussal), 
hanem erősített ék. 

A folyamat méréséhez és hatásainak elemzéséhez a mezőgazdasági és ipar-
cikkek, illetve az export- és importt ermékek kereskedelmi cserarányértékének 
változását használta fel belföldi piaci árakra alapozva (mely eltért és így más ered-
ményt is adott , mint  Prebisch és  Singer európai központi piacok áraira alapozott  
vizsgálatai, melyek értelemszerűen a mezőgazdasági termékek árainak romlását 
predikálták a 20. századra), így eredményei térségspecifi kusak. 

Williamson az árkonvergencia528 igazolásán túlmenően azt állítja, hogy az előb-
bi nemzetgazdaságokra gyakorolt hatásaként (a periféria dezindusztrializációja mellett) a 
relatív faktorárak (tőke, munkaerő, föld) is konvergáltak világszerte, miközben viszont az 
életszínvonal és az egy főre jutó GDP jelentősen divergált a centrum és periféria között.529 
Ennek oka, hogy a relatív faktorárak konvergenciája (például föld/munkaerő arány 

525   A hagyományos Heckscher–Ohlin 2 × 2 modell két mobil faktort (a tőkét és a munkaerőt) használ 
a kereskedelemben részt vevő javak hagyományos szektoriális felosztása mellett  (ipari és agrár), 
s az elmélet árkiegyenlítődést predikál. Egy 3 × 2-es modellben, mely a földet mint szektorspe-
cifi kus forrást is magában foglalja (s így a periferikus országok gazdaságát jobban leíró modell), 
a kereskedelmi árak hatása a faktorárakra (tőke és munkaerő) még jelentősebb, mint az előbbi 
esetben (hiszen zömmel egyoldalú gazdaságszerkezett el jellemezhető agrárországokról van szó, s 
az agrár árak ingadozása általában nagyobb, mint más szektoroké).

526   A  Philadelphia– London árkülönbség az 1870-es 75%-ról 1913-ra 21%-ra csökkent az acélrudak 
esetében, a nyersvasé 85-ről 19%-ra, a rézé 33%-ról nullára. A  Boston–London távon a gyapjú 
árkülönbözete 60%-ról 30% alá csökkent, a Boston– Manchester szakaszon a gyapotszövet árkü-
lönbsége 14%-ról nullára esett . 

527   A gabona szállítási árának csökkenése évtizedenként 4,5%-os volt 1870–1890 között , míg a harma-
dik világban a rizs esetében meghaladta a csökkenés a 18%-ot is.  O’Rourke, K. H.– Williamson, J. G.: 
When Did Globalization Begin? i. m. 23–50.

528   Például az agrárexportőrök esetében ez az agrárárak növekedését jelenti az importőrök/túlnépe-
sedett ek szintje felé, ott  pedig csökkenést implikál.

529   Ahol a mezőgazdaság jelentős (munkaerőből való részesedése 50% felett i, termelésből való ré-
szesedése 30% felett i, exportból való részesedése 50% felett i), ott  a wage/rental arány (változása) 
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csökkenése) csökkenő wage/rental arányban jelentkezett a földdel rendelkező, de munka-
erőhiányos országokban (periféria), míg a munkaerő-fölösleggel rendelkező = földhiányos 
országokban a wage/rental arány nőtt (vö. II. 24. ábra, zárt és nyitott , illetve az utób-
bi esetében preindusztriális és a munkaerőtöbblet iparba áramlását lehetővé tevő 
gazdaság esetén).530 Preindusztriális társadalmakban (technológiai fejlődés nélkül, 
alacsony értékű humán- és fi zikai tőke befektetése mellett ) a kereskedelmi árak 
(cserearányok) módosulása a föld/munkaerő (mint faktor) arány változásán ke-
resztül hatott  leginkább a wage/rental arány eltolódására.531 

Ha a gazdaságot meghatározó egyetlen tényező a globalizációs árkonvergen-
cia lett  volna, akkor az export/import árindex (P

exp
/P

imp
) minden országban javult 

volna, de ez a valóságban nem így volt (hiszen az ipari befektetések, a föld/mun-
kaerő arány – túlnépesedés – s a technológiai fejlődés fontos befolyásoló ténye-
zők). A terms of trade (P

agr
/P

ip
) azonban 1870 után jobban nőtt a földbőséggel rendelkező 

periférián, mint az iparosodott és földhiányos centrumban vagy mint a földhiányos peri-
férián. S mivel így a P

agr
/P

ip
 változásának hatása a földbőséggel bíró periférián nagyobb, 

mint a földhiányos periferikus térségekben, a globalizáció is sokkal nagyobb hatással volt a 
jövedelmi különbségekre e térségekben, mint például  Európán belül.

Példának okáért a földhiányos periférián,  Japánban a munkaerő bére 43%-
kal nőtt  1820–1870 között  (a nagy kínálat ellenére), míg a földbér 80%-kal esett . 
Így a wage/rental arány 8-szorosára emelkedett  (vö. II. 24. ábra, alul). Ez történik 
egy munkaerő-felesleggel jellemezhető gazdaságban, ha külső hatásokra a terms 
of trade kedvező alakulását tapasztalja. A GDP/fő összes növekedése  Maddison 
szerint azonban itt  csak 5,3% volt 1820 és 1870 között  (még nem indult be az in-
dusztrializáció a túlnépesedés hatására), tehát  Japán példáján belátható, hogy a 
wage/rental és P

agr
/P

ip
 arány eltolódása nem feltétlenül jár együtt  a periféria élet-

színvonalának javulásával.532 
 Egyiptomban viszont, mely kezdetben földbőséggel volt jellemezhető (az ag-

rárexport bővülése pedig növelte a föld iránti keresletet), az agrártermékek relatív 
árnövekedésével párhuzamosan a földbér (földár) is relatív növekedést mutatott  

helyett esíthető a wage (GDP/fő) (változásának) értékével (proxy). A Price
agr

/Price
ip

 nagysága fordí-
tott an arányos a fejlett ségi szintt el és egyenesen arányos az agrárium nagyságával.

530   Ez egyben a marxista gazdaságtan burkolt kritikája is, hiszen ott  a munkaerő-túlkínálat miatt  ép-
pen bércsökkenést feltételeztek, mely más külső körülmények (például globalizáció) fi gyelem-
bevétele nélkül valóban így lenne. Igaz, Williamson végig relatív növekedésről és csökkenésről 
beszél, márpedig relatív bérnövekedés lehetséges csökkenő bérek és az agrármunkaerő-túlkínálat 
miatt  még jobban csökkenő földárak (földbérek, mezőgazdasági jövedelmek) mellett  is. Ezzel tu-
lajdonképpen a fejlett ségbeli különbségek legfőbb okának a malthusi tézist teszi – ott  ágazik el 
a fejlődés, ahol a népesség növekedése meghaladja az eltartóképesség növekedését (de hogy ez 
vajon ok vagy okozat, arra nem tud válaszolni). 

531   Oly módon, hogy a P
agr

/P
ip

 növekedése a lakosság agráriumba áramlását eredményezve csökkenő 
terület/munkaerő arányhoz vezetett , mely olcsóvá tett e az agrárbért. (A ’rental’ kifejezés a földár 
mellett  a földbérek, mezőgazdasági jövedelmek, a wage/rental arányon keresztül pedig az ipari 
munkásság életminőségét is reprezentálja.)

532   Ha a mezőgazdasági szektor munkaereje mobilizálható, átrétegződésre képes, mellyel w bért ke-
res, miközben a föld elidegeníthetősége korlátozott , r rent értékkel, akkor  P

agr
/P

ip
 emelkedése 

esetén: rent* > P
agr

* > bér* > P
ip

* > kamatnövekedés* (ahol”*” a változás rátája), tehát megadható a 
növekedés nagyságának sorrendisége is; és (r*–bér*) = Δ (P

agr
*–P

ip
*) továbbá (r*–bér*) = jöv. (mun-

kaerő*–föld*).
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az ipari munkabérrel szemben, így a wage/rental arány az 1885-ös 541-ről 1910-ig 
80-ra esett  (1911 = 100) (mint a II. 24. ábra felső részén). A földár növekedése is na-
gyobb, mint a mezőgazdasági

 
árak növekedése.

*

A  Török Birodalomban végbemenő folyamatokra, a modernizáció korlátozott  
lehetőségeire kitűnő példát nyújt az egyik legfejlett ebb kereskedelmi gócpont, 
 Szmir na fellendülésének története. A görög függetlenségi háború után feléledő ki-
kötő helyzetét a külpolitikai és külgazdasági viszonyok megváltozásának, s nem 
a birodalom belső fejlődésének köszönheti, de e változó helyzet ösztönzőleg ha-
tott  vissza a birodalom gazdaságára. Ugyanakkor tanulságos, hogy egy pozitív 
szaldójú kikötő sem volt képes pozitív változásokat indukálni makrogazdasági 
szinten. 

 Szmirna a külkereskedelem volumenét illetően hatalmas fölényt mutatott  a 
többi oszmán kikötővel szemben: az 1840-es években a birodalmi import 25%-a, az 
export 57%-a innen származott , 1900-ban ez az érték még mindig 20 és 55% volt. 
A kereskedelem jellege azonban káros hatásokat is indukált (az etnikai cserét gaz-
dasági szempontból indiff erensnek tekintve): a térségben honos iparágak közül 
csak a szőnyegkészítés maradt fenn, a többi leépült. A mezőgazdasági exportcik-
kek iránti kereslet az 1830–1840-es években a világgazdasági rendszerbe integráló-
dó térséget túlspecializáltt á tett e, így kiszolgáltatott á vált a világpiaci tendenciák-
nak:533 az 1870-es években a forgalom fele  Angliával bonyolódott , s 1840 táján ez az 
érték még magasabb volt. A világgazdasági folyamatoknak való kitett ség ez eset-
ben azt jelentett e, hogy valahányszor  Anglia gazdasága recesszióba került, akkor 
a szmirnai exportcikkek iránt is csökkent a kereslet és fordítva. A brit gazdaság 
állapota így hatást gyakorolt Anatóliára – általában egy-két éves fáziskéséssel.534 A 
brit konzul 1883-as jelentése szerint: „nincs még egy ország Európában, mely ennyire 
rá lenne utalva a többi ország termékeire, s nincs a  Török Birodalomnak még egy része, 
mely ennyire függene a külföldi árucikkektől, mint  Kis-Ázsia.”535

Tipikus példa a világgazdasági hatások és a monetáris politika szinergiz-
musára az 1861-es eset, amikor a földet művelő parasztok csak havi 12%-os 
kamatra kaphatt ak hitelt, ezért felhagytak a gyapott ermesztéssel és a gabonára 
álltak vissza, mert nem tudtak versenyezni az amerikai gyapotdömpinggel.536 
Így éppen akkor, amikor a polgárháború miatt  a gyapot iránti kereslet megnőtt  

533    Frangakis, E.: The Port of Smyrna in the Nineteenth Century. In: Southeast European Maritime 
Commerce and Naval Policies from the Mid-Eighteenth Century to 1914. War and Society in East 
Central Europe. Eds.: Vacalopoulos, A. E.–Svolopoulos, C. D.–Kiraly, B. K. Institute for Balkan Studies, 
Thessaloniki, 1988. 262–263.

534   Uo. 264.
535   Parliamentary Papers: Accounts and Papers. London 1883. LXXIII. 1063. Idézi:  Frangakis, E.: The 

Port of Smyrna in the Nineteenth Century i. m.  
536   Ennek oka egyrészt a devalvációs politika 1848-as beszüntetése. Ennek egyenes következménye 

lett , hogy az oszmán kormány nem tudta növelni az országban lévő pénzmennyiséget. Ez egyfelől 
a vásárlóerő csökkenését eredményezte, másrészt az uzsora vált a pénz legfőbb forrásává. A másik 
ok, hogy  Anatóliában az államhatalom kifejezett en támogatt a a kisbirtok fennmaradását a (külföl-
diek által felvásárolt) monokultúrás (gyapott ermelő) nagybirtokkal szemben akár azon az áron is, 
hogy ez gazdasági kiesést eredményez.
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(melyet  Egyiptom ki is használt), az Oszmán Birodalom nem tudott   Kis-Ázsiára 
támaszkodni. Pedig a gyapot korábban  Szmirna exportjának 50%-át is kiadta. 
Az amerikai polgárháború végével az éves gyapotexport egyenesen 4000–6000 
bálára csökkent vissza, holott  1830 táján még 70–90 ezer bála volt. 

A kikötő exportcikkeinek hozzáadott  érték szerinti leépülését, egyben a  Pa-
muk– Williamson-elmélet gyakorlati működését példázza, hogy míg a 18. század-
ban  Szmirna selyemruházatot exportált, a század végére ez selyemfonallá válto-
zott , a 19. században pedig már csak a selyemgubót exportálták – a ruházatot pe-
dig importálták. A pamutfonal, mely a 18. században még török exportcikk volt, 
a 19. században importt ermékké vált. A 19. század elején  Szmirna gabonát expor-
tált, a század végére már importálta ezt is.537

A fentiek ellenére  Szmirna kikötője  Nyugat-Európával szemben még így is 
aktív külkereskedelmi mérleget mutatott  az esetek zömében! 1817–1912 között  át-
lagosan évi 23%-kal haladta meg az export az importot, 1830–1840 között  ez a 40%-
ot is elérte. (1857–1860, 1873–1874, 1878–1881 periódusa viszont negatív mérleget 
jelentett ). 1840–1876 között   İzmir kereskedelme 16 millió font aktívumot mutatott , 
miközben az egész birodalomé –69 millió font volt.538 Az említett  leépülés mellett  
mindenképpen pozitívumként említendő, hogy  İzmir hatására  Nyugat-Anatóliá-
ban egyes termények terméseredményei 400%-kal javultak, s például 1870–1876 
között  20%-kal nőtt  az össztermés.

Fontos hangsúlyozni, hogy még a kereskedelmi többlet révén sem jutott az ország 
tőkeforrásokhoz. A brit kereskedők és tőkések ugyanis csak Nyugat-Anatóliából annyi tő-
két vontak ki, ami megegyezett az egész birodalomba befektetett összeggel.539 Tőketöbb-
let csak a századfordulón vált jellemzővé, amikor  Németország politikai okokból 
több tőkét helyezett  ki, mint amennyit kapott  a birodalomtól.

Végeredményben 1799–1910 között  több ciklust lehet kimutatni a török gaz-
daságban: a napóleoni agrárkonjunktúrát egy iparosodási hullám követt e, amelyet 
a fent elemzett  dezindusztrializáció (vagy ha pozitívan közelítjük meg: zöld forra-
dalom), majd ezt követően egy reindusztrializáció követett  (II. 39. ábra). Ezt a külső 
körülmények kedvező alakulása generálta helyzetet azonban az Oszmán Biroda-
lom már nem tudta kihasználni tőkehiánya, eladósodott sága és nem utolsósorban 
a háborúi miatt . (E periódusok elkülönítésére az ipari bérek, az élelmiszer- és ipar-
cikkárak alapján tett ünk kísérletet.) A két ipari konjunkturális ciklus között  szer-
kezetében van különbség, ezért a későbbiekben ezt részleteiben is elemezzük,540 a 
két mezőgazdasági fellendülés viszont hasonló (külső) folyamatok eredménye. Az 
első iparosodási periódusban mind az iparcikkek ára, mind a munkabérek maga-
sak voltak (az agrárcikkekre vonatkozó vásárlóerő nagy volt, az ipari stagnált), a 
másodikban viszont a magas (legalábbis agrár- és iparcikkekre vonatkozó vásár-
lóerejüket tekintve) munkabérek csökkenő ipari árak mellett  realizálódtak, ami a 
tömegtermelés jellemzője. Az 1780–1800 között i periódusban pedig az iparcikkek 

537    Frangakis, E.: The Port of Smyrna in the Nineteenth Century i. m. 269.
538     Kasaba, R.: Economic Foundations of a Civil Society: the Greeks in the Trade of Western Anatolia, 

1840–1876. In: Ott oman Greeks in the Age of Nationalism i. m. 77–88.
539    Frangakis, E.: The Port of Smyrna in the Nineteenth Century i. m. 264.
540   Mind az iparszerkezeti változásokat, mind a vásárlóerő változását – az utóbbit az isztambuli mun-

kások alapján. Jelen adatok  Ruméliára vonatkoznak.
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ára úgy volt magas, hogy az iparosok bére alacsony volt, ami például hiányra 
utalhat. Az is egyértelmű, hogy 1830–1870 között  az agrárbérek nagyobb ütemű 
emelkedése miatt  (a nadnica – bérmunka – 8–10 gramm ezüstre ugrott  fel, míg a 
képzetlen ipari munkásoké 5 piaszter körül maradt) az agrármunkások iparcik-
kekre vonatkozó vásárlóereje nagyobb volt, mint az iparosoké (II. 10. táblázat). Az 
iparosok relatív jólétének 1850 után leáldozott , agrártermékekre vonatkozó vásár-
lóerejük (azok árának növekedése miatt ) gyengült 1850–1880 között .

II. 2. 2. Az állam reakciója a kihívásokra I.: az iparosítás első szakasza
 és a termelés hatékonysága

Az általános modell és a kereskedelmi trendek elemzése után vizsgáljuk meg, 
hogy milyen lépéseket tett  az állam az iparosítás érdekében, és milyen eredmé-
nyekkel járt birodalomszerte. 

Annak ellenére, hogy az európai ipari forradalom hatására a török állam 
külkereskedelmi mérlege 1850 után romlott , jelentősen nehezítve a költségvetés 
egyensúlyban tartását és a modernizációt, a török állam felismerve a gazdasági be-
hatolásban és a vele szorosan összefonódó külpolitikai kiszolgáltatott ságban rejlő 
veszélyt, megkísérelte az iparosítást. Kérdéses persze, hogy e fejlődést a biroda-
lom belső erőforrásai indukálta intern (ezen belül spontán vagy államkapitalista), 
vagy külső források fi nanszírozta és külföldi piacokat kiszolgáló extern nekiru-
gaszkodásnak kell-e tekinteni.

II. 39. ábra.

A munkabérek és élelmiszer-, illetve iparcikkárak alakulása  Ruméliában,

 1762–1900

 Berov, Lj.: Dvizsenieto na cenite i. m. alapján saját számítás. Vö. a periódusokat az isztambuli bérek 

alapján kalkuláltt al (vö. II. 54–55. ábra).
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Az iparosítás első szakaszának értékelése ellentmondásos a szakirodalom-
ban, noha érdekes módon az ellentét nem a nyugati és török történészek között  
húzódik. Az utóbbiak ugyanis egyrészt átvett ék az iparosítás nyugati szemléletű 
értékelését, másrészt a kemali iparpolitika is hasonlított  a száz évvel korábbira. 
Az 1930-as években a kemalista  Sarç, majd az 1980-as években Önsoy a biroda-
lom iparosítási törekvéseit, így a felülről történő modernizációt is pozitív színben 
tüntett ék fel.  Clark,  Landes majd  Issawi az 1960-as években mind a gépesített  
gyáripar primátusának szószólói voltak, akik  Quataert szerint egyoldalúan és 
nyugati szemmel látt ák a gazdasági fejlődést, ráadásul  Osman Nuri és  Ubicini, 
illetve  Urquhart kortárs beszámolóira hagyatkozva az ipari hanyatlás tézisét 
propagálták. Issawi 1982-ben revideálta nézeteit a szíriai iparfejlődés feldolgo-
zásának eredményei kapcsán és  Owen álláspontjára helyezkedett , aki (1981-ben) 
a térség számott evő adaptációs képességét emelte ki. Rájuk építkezve  Pamuk 
(1987) már egyenesen a kézzel szőtt  textil termelésének 1880–1910 között i meg-
duplázódásáról ír, de Quataert szerint még így is alábecsli a helyi ipar szerepét.541 
Szerinte Pamuk dezindusztrializációs tézise nem kellően alátámasztott , mert csak 
a partvidék statisztikai adataira épít, s a háziipari és belföldi termelés alulrepre-
zentált maradt.542 Pamuk és Williamson ezért a belső területek sajátosságainak 
fi gyelembevételével is kiegészített e modelljét (előző fejezet), de továbbra is csak 
makroszintű adatokkal dolgozva. Ugyanakkor Quataert álláspontja is támadha-
tó, ugyanis a belkereskedelem növekedése az államnak csak a belső vámok révén 
jelent jövedelemtöbbletet (ez viszont éppen hátráltatt a a forgalomnövekedést), 
mindaddig, míg a közvetett  adók nem terjedtek el. 

Az ipari modernizáció a birodalomban – az előző fejezetben kimutatott  in-
dusztrializációs és dezindusztrializációs periódusokkal szinkronban – két fázis-
ban zajlott : az első szakasz a krími háborúig tartott , s jellegében is különbözött  a 
század utolsó negyedében beinduló második szakasztól. Az állami alapítású üze-
mekből csupán néhány volt hosszú életű, s érte meg a második szakaszt. 

A 19. század elején mindössze 2 működő manufaktúráról van tudomásunk, 
egyik mintegy 1000 munkást foglalkoztatott , s a hadifl ott a számára gyártott  ken-
derkötelet (az alapanyagot egy kallómalom szolgáltatt a), míg a másik napi 600 
gyapjúsapkát készített  a hadsereg számára.543 Egy textilipari üzem már 1827-ben 
felépült  Eyüp ( Isztambul) mellett ,544 működött  egy papírgyár is, majd 1834-ben 
 Szlivenben épült a hadsereg számára újabb textilgyár. 1835-ben fezkészítő üzem, 
 Tophanéban és  Beykoz-Incköyben porcelángyár létesült. A modernizáció elsősor-
ban az állam és a hadsereg ellátását szolgálta, s a gyáralapítások zömét is a köz-
ponti költségvetésből fi nanszírozták, az állam vezető szerepe tehát vitathatatlan.545 

541    Pamuk, Ş.: The Decline and Resistance of Ott oman Cott on Textiles 1820–1913. Explorations in Eco-
nomic History, 23, 1986. 205–225. és  Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism 
i. m. 115.

542    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m. 6–15.
543    Steinhaus, K.: Soziologie der türkischen Revolution. Europäische Verlagsanstalt. Frankfurt am 

Main, 1969. 21.
544    Roucek, J. S.: The Economic Geography of Bulgaria. Economic Geography, 11, 1935/ 3. 318.
545    Önsoy, R.: Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme  Politikası. Ott oman Industrial and Industria-

lization Policy during the Tanzimat Period. Türkiye İş Bankası, İstanbul, 1988. 47.
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Ez nem is meglepő, hiszen a tőkeszegény birodalomban bankok híján más nem is 
rendelkezett  a megfelelő kezdőtőkével: a  Zeytinburnuban 1843-ban létesült ipari 
komplexum építése és működtetése 1857-ig 58 millió kurust emésztett  fel, többet, 
mint a herekei ruhagyár, az izmiti gyár, a mihaliçi állami gazdaság és a  Büyü-
kada ércmező együtt esen.546 Viszont az állami költségvetéshez képest jelentékte-
len összegről volt szó. A  Jedikule és  Küçük Çekmece környékén lévő első „ipari 
parkban”, Zeytinburnu térségében vascsövet, acélsínt, lakatot, ekét, ágyút, kardot 
gyártott ak Ohannes  Dadian felügyelete alatt , továbbá pamut/gyapot- és textilfel-
dolgozó üzem is létesült a katonai kórház és lőszergyár mellett .547 A szomszédos 
 Bakirköyben (Makriköy) vasmű létesült kohóval és két kovácsműhellyel, öntödé-
vel. Emellett  fonóüzem, gőzhajógyár, lőporgyár épült – mivel ez jó érzékkel a kohó 
mellé települt, sokan maliciózusan „robbanásszerű” fejlődést jósoltak a telepnek. 
 San Stefano (Yeşilköy) a kísérleti mezőgazdaság telepe volt, új gabonafajtákkal, 
Küçük Çekmecében egy másik, régebbi lőporgyár üzemelt a sólepárló mellett . 
 MacFarlane szerint ez a régió volt a „török Manchester”. 

1843-ban egy újabb, kitűnő minőségű gyapjút feldolgozó és Európa legjobb 
ruházati cikkeit ontó üzem épült ki, mely exportra termelt.548 1845-ben megnyílt 
egy vasércbánya  Maltepén, márványbánya az  Isztambult övező szigetvilágban, 
szénbánya  Ereğlinél, melyre a gőzhajózás fejlődése miatt  volt „égető” szükség. 
1842-től 15 ezer merinói juhot tartott ak gyapjáért egy burszai farmon nagyüzemi 
keretek között . Szintén  Bursza látt a el a herekei selyemmalmot alapanyaggal, 1850-
ben az állam egy újabb kallómalmot építt etett  a selyem feldolgozására. Cserző-
üzem létesült  Silivriben 1841-ben, vasöntöde 1844-ben  Beşiktaşnál, porcelángyár a 
Boszporusz két partján ugyanekkor. 1842-től pamutruházat készült  Balıkeşirben, 
1844-től papírgyár üzemelt  İzmirben, ágyúgolyógyár a bulgáriai  Szamokovban. 
Még az állami pénzverde is gőzgépet használt 1840 után. 1847-ben Ohannes  Da dian 
európai körútra indult és újabb gépeket, szakértőket szerzett  be az ipari komp-
lexum működtetéséhez.549 

A fejlődés tehát nem elhanyagolható, hiszen az új üzemeket egy levegővételre 
fel sem lehet sorolni. A műhelyekben alkalmazott  emberek ugyanakkor külföl diek, 
osztrákok, belgák, franciák, olaszok voltak550 – ezekben az országokban ugyanis 
viszonylag alacsony volt a munkabér, így a szakképzett  munkaerőben szűkölkö-
dő  Törökország számukra nagy vonzóerőt jelentett , a szultán iparpolitikája pe-
dig kifejezett en azon alapult, hogy egyetlen országnak se legyen kiszolgáltatva az 
iparosítás. A külföldiek egy képzett  elitet alkott ak, akik 1849-ben mindössze 5000 
helyit irányított ak – miközben Mohamed  Ali alig 4 milliós Egyiptomában 30 ezer 
fő dolgozott  az állami iparban 1840 körül.

Így aztán az iparosítás első hullámának sikere nem volt egyértelmű; sőt in-
kább felületes, külső hatásra bekövetkező, mint saját erőből fakadó és az ország la-

546    Güran, T.: State Factories in the Period of Tanzimat. TTK, Ankara, 1992. 250.
547    Evren, B. (ed.): The Other Side of City Walls: Zeytinburnu. Zeytinburnu Municipality, Istanbul, 

2011. 44.
548    Clark, E. C.: The Ott oman Industrial Revolution i. m. 67–68.
549    İlkin, S.– Tekeli, İ.: On Nafi a Programs and Technological Development in the Second Half of the 

19th Century in Ott oman Empire. Society and Economy, 1992. 37.
550    Evren, B.: The Other Side i. m. 45. A bevándorlást kifejezett en ösztönözte a Tanzimat.
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kosait gyarapító iparfejlődésről beszélhetünk. A  III. Szelim által alapított  üşküdari 
fonóüzem 600 szövőszékkel dolgozott  1812-ben, de csak 41-gyel 1841-ben,551 ami a 
dezindusztrializációs folyamatok meglétét látszik alátámasztani. Ebben az üzem-
ben ugyanúgy külföldiek dolgoztak (walesiek), mint a balta-limáni cserzőüzem-
ben, de a termelés viszonylagos drágasága, a gépek amortizációja és a helyi piac 
vásárlóképességének korlátai leépüléshez vezett ek. A  Zeytinburnuban létesített  
vasmű kezelésével megbízott  Tophane-i Amire (a török Arzenál) annyira eladóso-
dott  a birodalmi kincstárnak, hogy a hiányt a gyár által termelt haszonból kellett  
visszapótolni – az állami tőkéből létesített  gyárak esetében ez egyébként is bevett  
gyakorlat volt.552 Az iparosodás első fázisának lecsengéséről (kudarcáról) számol 
be egy porosz jelentés 1863-ból, miszerint mindössze egyetlen iparág haladta meg 
a kézműipari szintet, a malomipar:  Isztambulban ekkor hat gőzmalom volt. 

Az indusztrializáció számos akadályba ütközött , ilyen volt a vállalkozói ré-
teg, a tőke és a szakképzett  munkaerő hiánya. Az iparosításban oroszlánrészt vál-
laló, nagy szakértelemmel bíró, örmény ősökkel rendelkező  Dadian klán kegy-
vesztett  lett , miután egyre több helyre rokonaikat nevezték ki, és a szakértelem 
kezdett  másodlagossá válni. Ráadásul a  Küçük Çekmece-i lőporgyár 1848-ban 
valóban felrobbant, a selyemgyártáshoz használt malmot  Burszában 1855-ben öt 
év üzemelés után földrengés döntött e romba, a merinói juhállomány elpusztult a 
faiskolával egyetemben, a gyapotmagtalanító gépek hiánya pedig a könnyűipar 
fejlődését gátolta. Ahogy az európai szemtanúk helyesen megfogalmazták, a korai 
török iparosítás a legkitűnőbb import angol és francia gépeket használta fel, az 
üzemekben feldolgozott  gyapjú  Triesztből érkezett  és  Szászországból származott , 
és franciák, valamint belgák dolgozták fel. Az elkészült ruhát ugyan lehetett  török 
terméknek hívni, de valójában európai gépeken, európai alapanyagból, európai 
kezek által, gyakran európaiak számára  Törökországban készült „tipikus globali-
zációs” termékekről volt szó,553 mely sem a csekély létszámú bennszülött  munkás-
ságnak nem termelt elegendő jövedelmet, sem a kereskedőknek, sem az államnak, 
hiszen az alapanyagok mellett  a drága gépek is külföldről érkeztek – nem ingyen. 
Ráadásul az állam szubvencionálta a külföldiek üzemalapításait és a termelést 
is, ami újabb állami kiadást jelentett . Ezek az üzemek legfeljebb a „szimbolikus 
modernizáció” fogalomkörébe illeszthetők be, hiszen multiplikátorhatással nem 
bírtak, azaz nem hatott ak vissza az ipari fejlődésre.554 Az állam egyre jobban ki-
szolgáltatott á vált a külföldnek a korábban stratégiai (hazai) ágazatnak tekintett  
hadiiparban is, miután az alapanyag egy részét nem volt képes megtermelni vagy 
külföldi érdekeltségű cégek állított ák elő. 

A váratlan események ellenére négy textilipari üzem túlélte a krími hábo-
rú korszakát, az izmiti az első világháborúig működött , szövőszékeit  Fezhanéba 
szállított ák. A  Bakirköyben működő üzem is tovább gyártott a az uniformisokat, 
de 1914-ig semmilyen további modernizáción nem ment át. A herekei gyár pedig 

551    Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 94.
552    Güran, T.: State Factories in the Period of Tanzimat i. m. 237.
553   A „török” iparcikkexport gyakran csak annyiban volt török, amennyiben az állam területéről szár-

mazott ; az Iránnal folytatott  egyébként jelentős volumenű textilkereskedelem pedig tranzit jellegű 
volt, így nincs köze a tényleges török ipari kibocsátáshoz.

554    Clark, E. C.: The Ott oman Industrial Revolution i. m. 74–75.
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eleve nem helyi és tömeges igényeket elégített  ki, hanem luxuscikkeket termelt és 
szállított   Európába.

Az itt  leírt jelenség azért érdekes számunkra, mert hasonlót eredményez a 
„modern” globalizáció kora száz évvel később, amikor a multinacionális mono-
póliumok kitelepülnek más országokba, ahol állami támogatások, kedvezmények 
vagy az olcsó munkaerő révén érnek el költségcsökkenést és extraprofi tot (a 19. 
században is gyakori volt, hogy az indiai textilt az előállítási ár kétszeresén adták 
el  Angliában, miközben ezt a szállítási költségek már nem indokolták). Itt  annak a 
korai példáját látjuk, amikor a földrajzi telepítőtényezők helyett  (energia, ásvány-
kincsek, helyi félkész termékek, szakképzett  munkaerő)555 a kedvező befektetési 
klíma (szubvenciók) és az olcsó helyi munkaerő vonzott a az országba tőkéseket, 
akik (1) a török piac mellett  (ez elsősorban  Isztambult és a hadsereget jelentett e 
a textiliparban, vasgyártásban és vegyiparban) a luxuscikkek esetében (2)  Nyu-
gat-Európának is termeltek. 

Az első esetben a piac nagysága és az állandó állami megrendelések jelen-
tett ek vonzerőt, a helyi háziipar pedig nem tanúsított  ellenállást, így a modern 
technikát meghonosító külföldi tőkések az állam jóváhagyásával, az állam moder-
nizálása érdekében tett ek tönkre egyes társadalmi rétegeket (például a fonókat), 
akik nem bizonyultak versenyképesnek. A második esetben (luxuscikkek) még az 
állam sem húzott  hasznot a rivális nyugati tőkések megjelenéséből – a tönkrement 
helyi kisiparosok és kiskereskedők viszont munkaerőt szolgáltatt ak a tőkeerős 
vállalkozásnak, amely elfoglalta a kisiparosok helyét, akik állami szubvenciók 
nélkül nem tudtak volna exportra átállni (szubvenciókkal csak a külföldi befekte-
tőt ösztönözték).  Aleppóban 1850–1862 között  az előállított  termékek darabszáma 
4 millióról 1,5 millióra esett .  Isztambulban 30 év alatt  2700 szövőszékből csak 25 
maradt, a 350 brokátszövő gépből négy.  Bursza selyemipara 1843-ban még évi 
20 ezer ruhát állított  elő, ez 1846-ban 13 ezerre, 1863-ra 3000-re csökkent. A város 
kisebb hozzáadott  értékű félkész termékek előállítására állt át, ami az ipar leépü-
lését jelzi a piaci integráció hatására élesedő nemzetközi verseny eredményeként. 
A birodalomban csak 17 000 gyáripari munkás volt 1910-ben, ugyanannyi, mint a 
hatodakkora  Bulgáriában.556

A helyzet  Quataert szerint nem volt azonban ennyire drámai, a háziiparban 
dolgozók ugyanis a belső piacot megtartott ák, mivel a luxuscikkeket előállító – 
amit a helybéliek egyébként sem tudtak volna megfi zetni –, partvidéken összpon-
tosuló, exportra berendezkedett  betelepülők nagy része eleve nem a belső piacra 
termelt, mert nem tartott a jövedelmezőnek. A közlekedési hálózat hiányosságai 
miatt  pedig a külföldi áruk csak lassan hódított ák meg a belső területeket. A köz-
ponti tartományok kisparasztjai európai textilipari terméket alig fogyasztott ak: itt  
a 19. század végéig a cukor és a kávé marad a két legfontosabb importcikk,557 míg a 
helyi török kivitel fele  Angliába és  Franciaországba gyapot- és gyapjútermék volt. 

555   A gőzhajózás összezsugorított a a távolságokat és olcsóbbá tett e a szállítást, így a behozott  alap-
anyag ára nem volt magasabb, mint a helyben előállított .

556    McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 204.
557   A franciák például az 1860-as években 3,5 millió frank értékű árut vitt ek be Drinápolyba, de ez 

gyarmatáru, élelem volt. Az anatóliai oszmán cukorbehozatal 1858-ban még csak 10,2 tonna volt, 
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Összefoglalva: az ipari forradalom első hullámának jelentkezése a  Török Bi-
rodalomban eltért az általános európai trendektől, mivel egyrészt alapvetően az 
állam modernizációs törekvései hívták életre, s nem a belső fejlődés eredményezte 
tőkefelhalmozás; a birodalom textilipara és nehézipara is a hadsereg, valamint a 
külföldi (luxus)igényeket igyekezett  kiszolgálni. Állami tőkéből, állami megrendelésre 
dolgozó, belföldi monopóliumokkal védett üzemek jöttek létre, melyek nem rendelkeztek 
elegendő mennyiségű és minőségű nyersanyaggal és szakképzett munkaerővel.558 A klasz-
szikus értelemben vett  „első” ipari forradalom húzóágazatának, a textiliparnak (a 
mezőgazdaság, valamint a vízi közlekedés mellett ) a forradalma a birodalomban 
két fázisban játszódott  le: 1840–1850, valamint 1870–1890 között  ugyanazok az 
iparágak voltak dominánsak, miközben  Európa többi részében ekkor már a ne-
héz- és gépipar, majd 1910 után a vegyipar fellendülése következett  be. A nehéz-
ipar a  Török Birodalom esetében egyedül a vasúti közlekedésben jelentkezett , de 
csak 1900 után. A török textilipari forradalom első szakaszában létrejött  üzemek 
felügyeletét – Mohamed  Ali modernizációs törekvéseihez hasonlóan – a katonai 
elit, s nem a technokrata-bürokrata fi atal réteg látt a el. A gépek hamar meghibá-
sodtak, és valószínűsíthető, hogy tőkehiány és szakértő karbantartók nélkül ezen 
üzemek akkor is tönkrementek volna, ha az 1838-as egyezmény nem siett eti buká-
sukat. Ekkor a céhes ipar még erős volt. A második hullám 1860–1870 után indult, 
a korábbi periódussal ellentétben zömmel a magántőke részvételével, s ez már 
kihívást jelentett  a céhek számára a túlélésért vívott  harcban.559 

A török ipar és gazdaság fejlődésének ellentmondásosságát mi sem jelzi job-
ban, hogy a szíriai angol konzul azt jelentett e, hogy az 1840-es évekhez képest 
csökkent a manufaktúrák aktivitása 1870-re, jeruzsálemi kollégája viszont a török 
export növekedését emelte ki.560 Az exportra való átállás például  Ankara (gyapjú) 
és  Bursza (selyem) esetében azt jelentett e, hogy a helyi szövőipar hanyatlásnak 
indult, mert a helyi piacokra történő (fél)kész termék előállítása helyett  inkább a 
jövedelmezőbb nyersanyag-exportot választott ák a manufakturális termelők561 (a 
hazai készterméknek nem volt esélye a külpiacokon). Ez aztán késztermékként 
jött  vissza az országba, megnövelt hozzáadott  értékkel, növelve a kereskedelmi 
defi citet. Más helyeken viszont éppen a fonók mentek tönkre, midőn a szövők 
import alapanyagból állított ak elő magasabb hozzáadott  értékkel bíró szövetet és 
ruházatot. 

 Japánnal ellentétben – mely elkerülte az olcsó textilipari termékek dömping-
jét, mert a közelben nem volt tőkeerős hatalom, így saját ipart tudott  kifejleszteni 
és termékeit a telítetlen kínai piacon elhelyezni a szabadkereskedelem kikénysze-

1862-ben 5000 tonna, ebből 1487 tonna francia hajókon érkezett .  Raccagni, M.: The French Econo-
mic Interests in the Ott oman Empire. International Journal of Middle East Studies, 11, 1980/3. 365.

558    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 154.
559   Az iparosodás első hulláma a céhes és manufakturális ipar fellendülését jelentett e. 1827-ben a 

karlovói abadzsik 25 grost kértek valakitől a mesterré avatás során, 1830-ra ez – részben az infl áció 
miatt  – 100 grosra emelkedett . Az iparosodás második szakasza során a céhes segédek és legények 
számának hullámzó, de alapjában véve csökkenő tendenciái a vidéki céhes ipar hanyatlását tá-
masztják alá, amelyen egy-egy háborús periódus csak ideiglenesen volt képes változtatni (vö. II. 
44. ábra).  Todorov, N.: Iz isztorijata na karlovszkoto abadzsijsztvo i. m. 141–155.

560    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 182.
561   Uo. 183.
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rítése után – a  Török Birodalom túl közel feküdt  Európához, így az európaiak szál-
lítási költségei viszonylag alacsonyak voltak.562  Ezzel szemben a közlekedés fejlő-
dése ambivalens hatásokat eredményezett  a birodalomban, ezt láthatt uk az előző 
fejezetben is a világgazdasági integráció tengerparti és kontinentális területekre 
gyakorolt eltérő hatásában. A vasút behatolásával folyamatosan nőtt  az árucserébe 
bekapcsolható területek nagysága.563 Ez jó is volt, meg rossz is az oszmánoknak. 
Míg korábban az anatóliai gabona tevekaravánon jutott  ki a világpiacra  Mersin 
kikötőjén keresztül, amely jelentősen (akár háromszorosára) növelte a szállítási 
költségeket, addig a vasutak elterjedése után az  Isztambulba kerülő gabona árá-
nak csak 22%-a eredt a szállítási költségekből.564 Ez nagyobb hasznot jelentett  az 
exportőrnek. A török történészek, mint például  Pamuk viszont nem értékelik ilyen 
pozitívan ezt a folyamatot, mert a közlekedés fejlődése miatt  csökkent az import-
költség is, így nőtt  a behatolók gazdasági sikerének esélye, miközben ők is egyre 
nagyobb piachoz fértek hozzá.

Az ipari reformbizott ság az 1860-as években ezért  Riza efendi vezetésével az 
akkor 5%-os importvámilleték felemelését és a hazai ipar ösztönzését, iskolák léte-
sítését tűzte ki célul. Az oszmán államban is éles harcok folytak a szabadkereske-
delem és a protekcionizmus hívei között  – 1860-ban éppen az utóbbiak kerekedtek 
felül, de az 1838-as egyezmény addigra már integrálta a birodalmat az európai 
kereskedelmi térbe és folyamatokba, ezért a fellépés elkésett .

Az 1861-es kereskedelmi szerződés kedvezőbb lehetőségeket biztosított , mint 
a korábbiak, lehetővé tett e a török nyersanyagok szabad exportját  Franciaország-
ba, miközben 5-ről 8%-ra növelte az importcikkek vámilletékét,565 az exportcik-
keké pedig 12%-ról 8%-ra esett .566 Ez tehát még nem volt szoros értelemben vett  
protekcionizmus, ráadásul míg 1894-ig a külföldi kereskedő nem fi zett e meg a 
belső vámokat, addig a helyi kereskedő áruinak árát ez 12–50%-kal megemelte,567 
ezért nem volt érdeke a távolsági kereskedelem. Így viszont a belső piac szegmen-
tált maradt, ami megfelelt a nyugati érdekeknek. Ahol megszűnt a belső vám, ott  
jelentősen javult a belföldi ipar teljesítménye.  Aleppóban 30 év alatt  (1890-re) a  
textilesek száma 30%-kal csökkent, de a 4%-os belső vám eltörlése után javult a 
helyzet, mert az anatóliai kereslet megélénkült. Viszont az egyiptomi 8%-os vám 
bevezetése (az angolok minden áron ki akarták zárni a rivális textilipari termé-
keket a megszállt területekről) katasztrofális hatással bírt, és a 700–800, ebben az 
irányban termelő szövőszékből csak 70–80 maradt. A szíriai iparcikkeknek ugyanis 
csak 15%-át fogyasztott ák helyben (az angol textilipari termékek már kiszorított ák 
a belföldi piacról a szír termelőket), a többi a birodalom egyéb részeibe került.568 

562   Uo. 184.
563    Quataert, D.: Dilemma of Development: The Agricultural Bank and Agricultural Reform in Ott o-

man Turkey, 1888–1908. Journal of Middle Eastern Studies, 1975/6. 210.
564    Quataert, D.: Limited Revolution: The Impact of the Anatolian Railway on Turkish Transportation 

and the Provisioning of Istanbul, 1890–1908. Business History Review, 51, 1977/2. 39–60. 
565   1838 után vámot a birodalom a nagyhatalmak beleegyezése nélkül nem emelhetett .
566    Damianov, S.: French Commerce i. m. 16.
567    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 192.
568    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 68–69. 1872-ben  Aleppó 9 millió méteres pamutcikkeiből 7 

milliót  Egyiptom és  Törökország fogyasztott  el. Hasonlóképpen 1879-ben  Homsz és  Hama 12 mil-
lió frank értékű textilipari termékeinek 66%-a  Tripoliszon keresztül hagyta el a területet.
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Önmagában a belső vám nem irracionális: ez ugyanis – önellátásra berendez-
kedett  területi egységek preferenciája esetén – védett séget biztosított  a helyi céhes 
termelőknek a lokális piacon a birodalom más területeiről érkezett  termékekkel 
szemben (lásd korábban a karlovói abadzsik esetét). Az oszmán ipar a 19. század 
végén is zömmel kisipari jellegű volt: az üzemek többsége egy főt foglalkoztatott . 
Az oszmán politikai elit att ól tartott , hogy a belső vámok eltörlése megbolygatja a 
helyi status quót, a céhes keretek gyors szétesése az iparosodás (vagy az import) 
miatt  pedig ugyanolyan nyomort hoz magával, mint amit a viktoriánus  Angliában 
(ott  e folyamat jóval lassabban ment végbe és gyarmataik segítségével megoldot-
ták piacproblémáikat). A janicsárok bukása ellenére a céhes privilégiumokat csak 
1913-ban törölték el. 

1907-ben újabb vámemelésre került sor (igaz, a többlet ki is folyt a költségve-
tésből, mert a macedón reformokra és az adósságkezelésre kellett  fordítani), 1915-
ben pedig már 15% volt az importcikkek vámja, igaz, túl későn, ráadásul ez a biro-
dalom diplomáciai izolálódását eredményezte (mint azt írtuk az előző fejezetben). 
Kérdés, hogy mi volt a kormányzat valódi szándéka: az adóbevételek növelése 
által a fi zetőképesség javítása vagy a modernizáció? 1877-re a vámokból befolyt 
jövedelem a költségvetés 15%-át tett e ki, és 1911-ben is csak 16% volt. De ha önma-
gában csak a központi bevételek növelése lett  volna a cél, az nem indokolta volna 
az exportot sújtó 12%-os vám 1%-ra történő újabb mérséklését 1869-ben, hiszen ez 
kiesésként jelentkezett  a költségvetésből. A valódi szándék tehát az oszmán ipar 
fejlesztése és az export ösztönzése volt, és ezt támasztja alá, hogy a kereskedelmet 
hátráltató belső vámokat 1874–1894 között  szintén eltörölték (vö. II. 100. táblázat). 
Ennek szükségességét ugyanazon a folyamatok indukálták, melyek Kínát is tönk-
retett ék, bár az Oszmán Birodalomnak aligha volt pontos információja az ott  vég-
bemenő eseményekről.569 

A  Török Birodalomban tehát ekkor erősödtek a külkereskedelmi aktívumot 
(de legalábbis exportnövekedést) preferáló elképzelések. A terv továbbra is az 
iparosítás mezőgazdasági haszonból (állami adók, kereskedelem) történő beindítása volt: 
 Abdülaziz uralkodása alatt a költségvetés két legfontosabb tétele továbbra is a terményadó 
és a juhadó volt.570 

Vajon sikeres volt az exportösztönzés? Az oszmán export 1840-ben a GDP 4%-
át érte el, ekkor tehát nem volt jelentős.571  Napóleon idejében az arab területek ke-
reskedelmi forgalma hanyatlott , míg  Rumélia és  Anatólia jól járt a gabonaexport-
tal. Ekkor tehát az oszmán export nem növekedett , az eltérő területekre áramló 
bevételnek jövedelemkiegyenlítő szerepe volt. 1850–1870 között  megduplázódott  
a kereskedelem volumene, ekkor az export növekedése meghaladta a világátlagot: 

569   A kereskedelmi mérleg egyensúlyának megbomlása önmagában még nem befolyásolta volna drá-
maian a birodalom költségvetését, másodlagos hatásai viszont igen.

570    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 193.
571    Chase-Dunn szerint a gazdasági fejlődés proxy változója lehet a kereskedelmi volumen növekedé-

se.  Pamuk szerint viszont a kereskedelmi volumen növekedési üteme a világgazdasági integráció 
fokát mutatja ( Williamson szerint azt sem), amely egy periféria esetében nem feltétlenül mutat 
szoros korrelációt a gazdaság fejlődési ütemével.  Egyiptomban például a kereskedelmi szektor 
igen nagy fejlődést mutatott  és a termelés üteme is jelentősen növekedett , miközben ipara nem 
volt, s a szélsőséges exportspecializáció miatt  rugalmatlanná vált a külső kihívásokra.
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az agrártermékek áremelkedése miatt  1870 körül az export a GDP 7–8%-át tett e ki 
( Nagy-Britanniában a 18. század elején volt ennyi),572 a mezőgazdasági termelés-
nek pedig 13–15%-át.

Mivel 1873–1896 között  a korábbi trendek megfordultak, s az iparcikkek ára 
35%-kal, a mezőgazdasági termékek ára 50%-kal esett , így a kereskedelmi cse-
rearányok romlott ak: el is kezdődött  az iparosítás a birodalomban a forráshiány 
ellenére. Mindent egybevéve 1914-re az export a GDP 14%-át tett e ki. Ez még így 
is alacsony volt európai viszonylatban:  Angliában 1800 körül volt ennyi.573 Nőtt  
ugyan a mezőgazdasági kivitel, mely az 1840-es években 4–5 millió font sterling 
körül volt, 1913-ban pedig 28 millió,574 és a mezőgazdasági termékek 25%-át ex-
portálták: az export több mint 90%-át agrárcikkek tett ék ki. De a kereskedelem 
defi cites maradt: az oszmán export 4,7 millió angol fontról 28,4 millióra, míg az 
import 5 millióról 39,4 millióra nőtt  1830–1913 között ,575 azaz a költségvetést nem 
haladta meg, míg  Nagy-Britanniában és  Németországban ez az arány egyharmad 
volt. A birodalom egy viszonylag nyitott , a világgazdaság változásaira érzékenyen 
reagáló térség volt, alacsony kereskedelmi intenzitással: 1898-ban  Törökország-
ban a kivitel fejenkénti értéke 16 korona volt, míg  Szerbiában 23,  Romániában 56, 
a  Monarchiában 57,  Nagy-Britanniában pedig 187 korona! 576 1840–1910 között  az 
oszmán export értéke 9-szeresére, az importé 10-szeresére nőtt . Az utóbbi így a 
GDP 19%-át érte el, ez hasonló volt a  Balkán országaiban mért arányhoz. (Ösz-
szehasonlításként:  Dél-Amerikában 1860-ban az export a GNP 10, 1880-ban 14, 
1900-ban 18%-át tett e ki, Ázsiában pedig 1, 2 és 4,6% volt ugyanezen években.)577 
Szintén gondot okozott , hogy ugyanebben a periódusban a befektetésekből szár-
mazó tőkekivitel a birodalomból jócskán meghaladta a közvetlen tőkebefektetések 
értékét (lásd következő fejezet).

A mezőgazdaság (mezőgazdasági kivitel) önmagában, egyszerre nem tudta finanszí-
rozni az iparosítást és a központi apparátus pénzigényét. 1873 után az exportbővülés 
üteme lelassult, igaz, ez az importra is érvényes.578 Az export 1888–1899 között  
csak 1,2%-kal nőtt  évente (ez az egyetlen periódus, amikor az import növekedését, 
0,6%, meghaladta). Ez egyrészt kényesen érintett e a vámbevételeket, másrészt át-
menetileg romlott  a cserearány. Az amerikai gabona megjelenése miatt  jelentősen, 

572    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 828. és  Berend T. I.: Európa gazdasága a 20. században. Bp., 
2008. 19. Az export GDP-hez viszonyított  értéke a növekedésorientált gazdaságpolitikák esetén 
fontos mérőszám. A külföldi piacokon elérhető nyereség exportorientált gazdaságpolitikát ered-
ményezett  mind a merkantilista, mind a laissez faire gazdaságpolitikák esetében az első globalizá-
ciós korszakban.

573    Berend T. I.: Európa gazdasága a 20. században i. m. 19. E mutató a fölösleg mértékére utal.
574    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 200.
575   Mivel pedig az árucikkek zömének ára esett , a volumennövekedése még nagyobb lehetett  az em-

lített nél.
576    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire in the „Great Depression” i. m. 110.
577   Uo.
578   Az 1873-as válság elsősorban az éppen nekilendülő országokban éreztett e hatását, mint Magyar-

ország, s mert a hitelválság egyes országokban egyáltalán nem, vagy időben eltolódva jelentke-
zett , így a világ egészén belül nem mutatható ki a Kondratyev-ciklus leszálló ága. A ciklusokra 
lásd:  Solomou, S.: Phases of Economic Growth, 1850–1973: Kondratieff  Waves and Kuznets Swings. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
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60%-kal estek a gabonaárak 1873–1894 között ,579 s  Törökország elsősorban gabo-
naexportőr volt (a közhiedelemmel ellentétben a dohány 1913-ig sosem ért el 10% 
felett i részesedést az export értékéből). Ráadásul protekcionista politika hiányá-
ban az országba jelentős mennyiségű román, orosz és bolgár eredetű feldolgozott , 
nagyobb hozzáadott  értékű termék, liszt érkezett . Ez a török mezőgazdaság meg-
térülését megkérdőjelezte. Az indusztrializáció szükségessége tehát egyre nyil-
vánvalóbbá vált, de immár a hiteleken kívül nem volt forrás, mely ezt fedezhett e 
volna: míg 1850-ben az export az import 92%-át, s a válság után 1880-ban 98%-át, 
addig 1912-ben már csak 70%-át tett e ki! 

*

Ha kitekintést teszünk a gazdaság különböző formáinak jövedelmezőségére, ak-
kor azt találjuk, hogy maga az ipari termelés – noha a kitermelt haszon értéke 
jelentős volt – közel sem rendelkezett  a legnagyobb haszonkulccsal, így megtérü-
lése lassú volt, miközben tőkeigénye nagy. Ez is az indusztrializációt hátráltatt a. A 
következőkben ezért összevetett ük egy palesztinai száraz művelésű középbirtok, 
egy intenzív gazdálkodású nagybirtok, egy libanoni selyemfonó és a szíriai állat-
tartás kiindulási tőkeigényét, bevételeit, kiadásait és a tevékenység haszonkulcsát.

Egy 30 ha nagyságú gazdaság  Hebron környékén hektáronként 150 frankot 
számolva580 4500 frankot ért 1900 körül. Az 1,5 ha szőlő 3000 frankot (a szőlő dö-
nümje a gabonaföld értékének tízszeresét is meghaladta). A mészkőből épült ház 
értéke 3600 frank (25%), összesen 11 ezer frank értékű az ingatlan. Emellett  60 
dönüm földet bérelt még a gazda, s a hozam harmadát a tulajdonosnak adta. A 
birtok nem számított  nagynak, ha a munkaerőegységre jutó földet tekintjük: há-
rom testvér + két felnőtt  fi ú élt, akinek a munkaerejére számíthatt ak, a hét, 2–14 év 
korú gyermek mellett . Az egyik tulajdonos csak a termékek piacolásával foglalko-
zott , így az összes munkaerő 4 főre tehető. Egy főre tehát 8 ha jutott . A farmhoz 
tartozott  6 ökör, egyenként 140 frank értékben, 150 kecske, egyenként 10 frank 
értékben, 50 juh 12 frank egységáron és 3 csirke (1 frank), azaz összesen 3200 frank 
értékű állatállomány (22%). Az eszközök közül a két eke egyenként 10 frankba 
került (egy jó vaseke 70 frank!), a többi szerszám együtt  40 frankot ért. A gazdaság 
értéke összesen 14 500 frank volt.

Az éves bevétel a 30 ha vetésből 2500 frank (a körülbelül 277 frank értékű 
tized levonása után ez 80 frank/ha), 600 frank az állatok hozadéka (20%), ehhez 
járult még 140 frank értékű munka, szántás a szomszédnak. Ez összesen 3250 
frank bevétel.

A kiadások közül a ház ingatlanadója (3 ezrelék) 12 frank volt, a szőlőskerté 10 
frank, a 30 ha földé 34 frank, összesen 56 frank.581 A 200 kecske és juh adója össze-
sen 200 frank volt (a bevétel 33%-a, ami jóval nagyobb, mint a földművelés 12%-os 

579    O’Rourke, K. H.: The European Grain Invasion, 1870–1913. Journal of Economic History, 57, 1997. 
775–801.

580   A műveletlen, üres földek hektáronkénti ára nem haladta meg az 50 frankot!
581   A 277 frankos tizedhez mérve az 56 frankos vagyonadó 16%-os többletet jelent. A terméshozam (5 

ha földre visszaszámolva) a bolgárhoz hasonló lehetett  az adóbevételek alapján. (A  dunai vilajet-
ben 270–350 piaszter volt egy átlagos ötfős család adója, ez pedig 5-6 ha-os birtoknál nem jelentett  
többet.)
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adókulcsa!). Az összes adó 530 frank, a birtok értékének 3,5%-a, a bevételek 16%-a 
volt, a ruméliai értékre hasonlított . 

Emellett  bérekre kiadtak 344 frankot. A háztartás teljes kiadása pedig 334 frank 
volt; a ruházkodás az öt férfi ra évi 2 inget számítva 2 frankjával, 1 felöltőt 8 frank-
kal, 2 pár cipőt 3 frankkal, turbánok, összesen 120 frank. A három nő 1-1 pár cipőt 
kap 2-2 frankért, 1-1 mellényt 3 frankért, 1-1 fátyolt, összesen 18 frank. A hét gyerek 
ruházata: 30 frank (40%). Táplálék, amit a gazdaság nem tudott  előállítani: hús 40 
frank, olaj 24 frank, olajbogyó 6 frank, zöldség 40 frank, rizs 16 frank, cukor 6 frank, 
só 10 frank, kávé 6 frank: összesen 148 frank (40%). Emellett  dohányra elköltött ek 6 
frankot (egy fő dohányzott  csak), szénre 8 frankot, petróleumra 3 frankot, gyufára 
1,5 frankot, varráshoz 2 frankot, összesen 20 frank. Jól látható, hogy mérete ellenére 
a birtok nem tekinthető önellátó gazdaságnak, hanem rászorult a piacolásra. 

A rendkívüli kiadások között  említendő a fi úk katonai szolgálat alóli men-
tesítése – ez 1000 frank, de öt évre el lehetett  osztani. Hebroni szokások szerint 
egy feleség ára 560 frank, de a feleség is hoz ennyi hozományt. Így a teljes kiadás 
900 frank körül van (a tizedet már korábban levontuk), azaz a haszon ( a vetőmag 
levonása nélkül) 2400 frank, ami a birtok értékének 17–20%-a (házzal, állatokkal, 
eszközökkel). Így e gazdasági forma megtérülése gyorsabb, mint egy selyemfonóé 
(itt  10–12% volt a haszonkulcs). Egy hektárra jutott  80 frank haszon (az állatállo-
mánnyal), férfi  munkaerőegységre 480 frank, ami átlagon felüli.582

E 30 ha-os, hagyományos száraz művelést folytató gazdaságot összehason-
lítva egy hasonló méretű, de más kultúrákat termesztő, külföldi tulajdonú (helyi 
bérmunkát alkalmazó) öntözéses és részben gépesített  egységgel a saronai német 
telepen ( Jaff a), meglepő különbségeket találunk (II. 101–102. táblázat). A narancs-
ültetvények igen nagy tőkeigénnyel rendelkeztek az öntözés miatt , egy 1 ha-os 
szőlő értékének négy-ötszörösét, a szántónak 15-szörösét érte, tehát drága beru-
házás volt. Itt  a szántó is sokkal értékesebb volt, mint az előző példában. A na-
rancsból származó bevétel a tőkeérték 33%-át adta, tehát három év alatt  megtérülő 
vállalkozás volt, ugyanígy jövedelmezett  a szőlő és a tej is (a táplálék- és vízigény, 
az éves input nincs hozzászámolva). Az agrármunkaerő évi 400–500 frankos bért 
kapott , ami alacsonyabb, mint a bolgár kisparaszté (a macedónhoz hasonló), s ér-
téke egyenlő a fenti példában egy férfi  termelőegységre számított  haszonnal. Tehát 
akinek földje nem volt is, kereshetett annyit, mint egy földdel rendelkező gazda. A termé-
nyek összetétele is kedvező volt, hiszen jelentős részét nem terhelte földadó, így az 
a bevételnek csak 5%-át tett e ki (szemben az előző példa 12%-ával). A munkabér 
a kiadások 25%-át, az amortizáció és éves input közel 40%-ot tett  ki. Ehhez képest 
az adó az összes kiadás alig tizedét tett e ki. Az éves haszonvét így 8000 frank felett  
volt, ami a birtok forgalmi értékének csak 10–13%-a, így lassabb volt a megtérü-

582    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 330–335. Ugyanezt, ha összevetjük a Daux és Le Play 1850 
körüli leírásában szereplő ötfős bolgár kisiparos (kovács) családdal, mely egy kis háztáji birtokon 
agrártermelést is folytatott , itt  a 400 frankos vagyon mellett  400 frank bevételt és 285 frank kiadást 
találunk. A haszonkulcs tehát az ingatlan vagyon értékének és a bevételnek a 30%-át érte el, igaz, 
a család pénzszűkében volt. A kiadások 40%-a az iparoscsaládnál is élelmezési célokat szolgált, 
a ruházkodás részesedése csak 25% volt. A bolgár család egy főre jutó kiadása nem sokkal volt 
alacsonyabb (annak ellenére, hogy az árak és bérek is jelentősen emelkedtek 40 év alatt ), az egy 
főre jutó bevétel (80 frank) viszont a hebroninak körülbelül a fele.
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lés, mint a fenti esetben (a tőkehiány mellett  már csak ezért sem tudott  mindenki 
belevágni, hiszen az éves kiadásokat is beszámítva itt  a 30 ha-on 85 ezer frank 
befektetés állt szemben az előző példában szereplő 15 ezer frankkal). Egy hektárra 
viszont 260 frank haszon jutott , ami az előző érték négyszerese, egy munkaerő-
egységre pedig 2900 frank bevétel, 1700 frank kiadás, azaz 1200 frank haszon, az 
előbbi érték háromszorosa. A bevétel/kiadás arány (20 300/12 000 = 1,8) viszont a 
kisüzemi módszerekkel művelt nem intenzív gazdálkodású farmon volt nagyobb 
(3600/1200 = 3). Összevetve egy nagyüzemi selyemfonó beruházási költségével 
(200 ezer frank) és hasznával (évi 8000–28 000 frank) az intenzív mezőgazdaság 
tűnik jobb választásnak!

A szántóföldi művelés alternatíváját, az állatt enyésztés jövedelmezőségét szin-
tén érdemes elemezni. Tételezzünk fel egy 100 anyajuhból és néhány tucat kosból 
álló nyájat. Egy (felnőtt ) anyajuh értéke legalább 30 piaszter, tehát a kosokkal együtt  
a nyáj körülbelül 5000 piasztert (1000 frank) ér. 100 anyajuh évente 50 báránynak 
adott  életet (ezek fele nőstény), s minden juh 1,5 ratl583 vajat/juhtúrót is ad. Minden 
újszülött  bárány a nyáj tulajdonosáé, aki megkapja a gyapjú felét és a vaj harmadát, 
mely 23 ratl (a szoptatós anyajuhok kevesebbet adnak). A nyáj őrizetével megbízott  
beduin kap 37 gyapjút és 48 ratl vajat. Így a tulajdonos profi tja a következő. A 25 nős-
tény bárány egységára 30 piaszter, a kosoké 20 piaszter, azaz az újszülött ekből szá-
mított  haszon 750 + 500 piaszter. A 23 ratl vaj 14 piaszteres egységáron 322 piaszter, 
a 38 gyapjú (100 anyajuhra és 50 kicsinyére 25%-os mortalitást számolva) 5 piaszter-
rel számolva 190 piaszter, azaz összesen 1760 piaszter. Ez 35%-os haszonkulcs, de az 
elhullott  állatokat pótolni kell, ami legkevesebb 850 piaszter, ez levonandó a haszon-
ból, így marad 1000 piaszter, ami így is közel 20%-os megtérülést jelent, miközben a 
tőkeigénye igen alacsony. Megjegyzendő, hogy a damaszkuszi pénzpiacon a banki 

583   1 ratl = 2 oka = 2,5 kg.

II. 101. táblázat.

A saronai német nagybirtok értéke, 20. század eleje

Kategória Terület (ha) Érték (frank) Összes érték (frank)

Szántó 25,00 1000 25 000

Kert   0,50 2000   1 000

Szőlő   4,00 2500 10 000

Öntözött  narancsliget   1,25 15 000

Erdő   1,00      600

Öntözőmű      600

Épületek   8 000

Állatállomány (5 ló, 7 tehén)   4 700

Szerszámok   8 525

Összesen 32,00 73 425

Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 335. alapján.
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ügyletek sem jövedelmeztek 25%-nál többet. Azaz a selyemipar még az állatt artás-
nál is kisebb megtérülési kulccsal dolgozott , jelentőségét a kihozatal nagy abszolút 
értéke adja, de nagy volt a ráfordítás is. Szintén megjegyzendő, hogy az állatt artás-
nál nem számoltunk földbért (sem a föld megvásárlását mint tőkebefektetést), mert 
a beduinok legelőin a legeltetés árát az őrzőnek adott  részesedés magában foglalta. 
A beduin haszna 48 × 14 + 37 × 5 piaszter, azaz 850 piaszter. Összességében az egy ke-
resőre jutó részesedés azonban jóval kisebb a 30 ha-os, nagycsaládos birtok esetében 
mértnél (500 frank vs. 200 frank).

A hauráni állatt artás is hasonló hasznot adott . Itt  minden 100 juh után a be-
duin kapott  850 liter kukoricát, mely 125 piasztert ért. A beduin viszont csak 12 
gyapjút tartott  meg magának a 75-ből, viszont megtartja a bárányok negyedét is, 
így a tulajdonos csak 38 báránnyal gyarapszik 50 helyett  egy 100 anyajuhból álló 
állomány esetén. De a beduin pásztor csak 23 ratl vajat tart meg és 45-öt átad a 
tulajdonosnak. A beduin jussa tehát összesen 125 piaszter kukorica, 60 piaszter 
juhbőr, 300 piaszter értékű bárány, 322 piaszter vaj, azaz 807 piaszter (kevesebb, 
mint a szántóvető haszna munkaerőre vetítve!). A tulajdonosé: 19 hím és 19 nős-
tény bárány 20, illetve 30 piaszter/darab áron, azaz 380 + 570 piaszter, 45 ratl vaj, 
630 piaszter, 63 bőr (25%-os mortalitás mellett ), azaz 315 piaszter. Ez összesen 1900 
piaszter, de ebből lejön a 125 piaszter kukorica és a nyáj amortizációja, tehát 1000–
1100 piaszter marad itt  is.584

A mezőgazdaság megtérülésével összevetendő másik húzóágazat, a selyem-
termelés költségeiről Issawi ad részletes összefoglalót. A munkabér 4 piaszter, a 
munkafelügyelőé 8 piaszter volt. Egy 5000 kg selymet előállító üzem585 indulási 

584    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 300.
585   100–200 működő üzemmel és 500 tonna exportt al számolva, ez egy „átlagos” üzem.

II. 102. táblázat.

A saronai német nagybirtok bevételei, kiadásai és a bevételhez mért haszonkulcs

Termény
Értéke 
(frank)

Bevétel 

Tényező

Kiadás

a tőkeérték 
%-ában

% frank %

Narancs   5 500 33   27,1 Munkaerő (6 fő)   2 100   17,5

Tej   4 200
90 

(a kiadás felett  
35%-kal)

  20,7
A kertész jussa 
(termés fele)

  1 100     9,2

Zöldség   3 500   17,2
Amortizációs költségek 
(eszközök, állatok 
fenntartása, cseréje)

  4 400   36,7

Szőlő   2 900 30   14,3 Háztartási kiadás   3 000   25,0

Dinnye   1 000     4,9 Tized   1 100     9,2

Burgonya   1 300     6,4 Összesen 12 000 100,0

Összesen 20 300 100,0

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 335.
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költségei a következők: a gyár 35 ezer frank,586 az évi munkabér mindössze 5000 
frank. Ehhez járul még a nyersanyag. A selyem ára a minőségtől függően 47–52 
frank/kg, a nyersanyag gubóké 37 frank. Így az alapanyag önmaga 180 ezer frank-

586   1858-ban két brit selyemszövő üzemet 300 ezer piaszterért adtak el.

II. 103. táblázat.

Libanoni gyárak termelékenysége, 1899

Kategória Darab Egység
Alapanyag 
qintarban

Alapanyag 
értéke 
(1000 

piaszter)

Gyártás 
költsége 
(1000 p)

Termék 
értéke 

(1000 p)

 Bejrút

Selyemöv 120 szövőszék  36  882  360 1323

Ing  40 szövőszék  16  392   66  504

Szalag 100 bolt 100 2000 1000 4000

Bőrök 200 munkás  300  150  600

Fazekasáru 120 munkás  100   50  200

Szezám 
és halva

 12 bolt  300  150  600

Hajó   1 üzem  250  200  600

 Dair el-Qamar

Selyem 
és pamutcikk

120 szövőszék  60 1200  900 2400

Abaposztó  40 szövőszék  10  200  100  400

Kategória
Haszon 

(1000 
piaszter)

Haszon-
kulcs a 

bevételhez 
mérve (%)

Haszon egy 
üzemegységre/

főre (1000 
piaszter)

Termelés 
egy főre/
üzemre 
(1000 p)

Mun-
kabér/

fő (1000 
piaszter)

Gyártás 
költsége 

(%)

 Bejrút

Selyemöv  100  7,6   0,83  11,0 27

Ingek   46  9,0   1,15  12,6 13

Szalag 1000 25,0  10,00  40,0 25

Bőrök  150 25,0   0,75   3,0 0,75 25

Fazekasáru   50 25,0   0,42   1,7 0,42 25

Szezám 
és halva

 150 25,0  12,50  50,0 25

Hajó  150 25,0 150,00 600,0 33

 Dayr el-Qamar

Selyem 
és pamutcikk

300 12,5   2,50  20,0 38

Abaposztó 100 25,0   2,50  10,0 25

Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 382. alapján számítva.
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ba kerül (egy alapanyagigényes ágazatról van szó), míg a teljes kihozatal 230–260 
ezer frank. Látszólag tehát 20% felett i a haszonkulcs, még az üzem kifi zetése is be-
lefér. Ebből azonban a munkabéren túl még levonandó a selyem kikészítése, mely 
7 frank/kg és a szállítás, illetve a hiteltörlesztés (nem sok gyáros tudott  megelőle-
gezni 180 ezer frankot, hogy felvásárolja a nyersanyagot). A tényleges profi t ebből 
következően a selyem minőségétől függően csak 5,5 frank/kg és 1,8 frank/kg  között  
ingadozott : a teljes haszon így 8–28 ezer frank, azaz a befektetési összeg 4–13%-a. 
A megtérülés igen lassú volt (a profi t következő évi nyersanyag megvételére nem 
elég, tehát a hitelt nem lehetett  rögtön törleszteni), az indulás pedig tőkeigényes.587 
Egy modern (európai) gyár 55 munkása több selymet készített  el, mint egy hagyo-
mányos libanoni üzem 100 munkása, miközben a költség az előbbiben 4 frank, a 
hagyományos üzemben 6 frank/kg. 24 ezer frank egyszeri ráfordítással (az üzem 
modernizálásával, egy-két évi profi t árán) évi 10–18%-os haszonkulcs is elérhető 
lett  volna.588

A többi textilipari ágazat haszonkulcsa lényegesen magasabb volt (II. 103. 
táblázat), a selyemgyártásé csak az iraki gabonát exportáló kereskedők 5–6%-os 
haszonkulcsát haladta meg az itt  felsorolt tevékenységi formák közül. Azaz aki-
nek nem állt rendelkezésre elegendő kezdőtőke s hitelre szorult, ritkán választotta a lassan 
megtérülő ipari beruházásokat, hiszen a mezőgazdaság hasonlóan jövedelmező alternatívát 
kínált a kereskedelmi cserearány agráriumnak kedvező alakulása miatt.

Mivel az Oszmán Birodalomban a bolgár területek a textilipar fellegvárai-
nak számított ak, érdemes összevetni a szíriai–libanoni termelés jellemzőit a ru-
méliaival. A termelés költsége (%-ban kifejezve) nem volt lényegesen nagyobb 
 Szíriában (II. 103. táblázat).  Bulgáriában a bérköltség 1878 előtt  15–30, 1878 után 
10–25% volt,  Libanonban a bevétel 13–20%-a. A bolgár textilipar egy főre jutó ter-
melése nagyobb volt.  Homsz városában 1860 körül 4000 szövőszék 12 ezer embert 

587    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 320–324. 1 ha föld 300–500 frank befektetést igényelt (eszkö-
zökkel, állatokkal a felső érték) hagyományos száraz művelés esetén. Hasonló értékű haszonhoz, 
mint a selyemgyár esetében (8–28 ezer frank/év) 100–350 ha kellett , ami 50–180 ezer frank egyszeri 
befektetés (míg a selyemnél ez utóbbi évente ismétlődő kiadás a nyersanyagbeszerzés miatt ).

588    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 325–326.

II. 104. táblázat.

A textilipari termelés néhány jellemzője az aleppói vilajetben, 1890

Termék
Szövőszékek 

száma

Összes 
termelt érték 

(1000 font)
Napi bér

Termelés 
egy szövőszékre 

(font)*

5 yard szövet 
ára

Pamutcikkek 1500   56 8–11 d   37,3 1 s 5 d

Pamut és selyem   650   49 1 s   75,4 2 s 10 d

Selyemcikkek   900 135 1 s 3 d 150,0 5 s 9 d

Selyem és arany     50   25 1 s 3 d 500,0

Összesen 3135 270   86,1

* Általában három ember dolgozott  egy szövőszéken, tehát egy főre jut 1300 piaszter (270–300 frank) a pamutcikkek-

nél és 5000 piaszter, azaz 1100 frank a selyemcikkeknél, az aranyszálas selyemnél pedig 16 ezer piaszter, 3600 frank.

Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 75. 
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foglalkoztatott  és 9 millió frank értéket termelt: ez egy főre 750 frank (de ez nem 
mind a termelőé). A bolgár Gümüsgerdán Verlag-rendszerű üzemében 1839-ben 
800 frank/fő volt a kihozatal, 1853-ban pedig 3000 frank. A felszabadulás után vi-
szont 4000–7000 frank volt az egy munkásra jutó termelés ( Oroszországban 1800–
4400),589 mely már jócskán meghaladta a szíriait.  Hama is egy fellendülő térség 
volt: 1870-ben csak 400, tíz évre rá már 1000 szövőszék volt, mely 3000 embert 
foglalkoztat, az output 1 millió frank, egy főre viszont csak 333 frank a termelés.590 
Ez azonban bizonyosan kisipari-háziipari kereteket jelentett , mert 1879-ben  Da-
maszkuszban a pamutszövet egy munkásra jutó kihozatala ennek kétszerese is 
lehetett  – igaz, ez nagyban függött  a piaci ártól is (II. 104–105. táblázat).  Szíria az 
egy munkásra jutó kihozatalban a bolgárhoz hasonlót csak a selyemiparban tudott  
produkálni (1500–2500 frank 1879-ben), viszont ez anyagigényes iparág volt. Ezt 
bizonyítja, hogy bolgár földön 1878 előtt  a bevétel 20–33%-kal haladta meg a ki-
adást, s 1878 után a haszon akár 33–50% is lehetett  (vö. I. kötet 3. melléklet, bár sok 
üzemben a 10%-ot haladta csak meg), addig  Szíriában 1899-ben selyem esetében 
csak 7–12%, abaposztó esetében viszont akár 25% is lehetett  a haszonkulcs. Míg 
tehát a selyem haszna alacsony volt, az abaposztóé hasonló a két régióban. A mun-
kabérek jelentősen különböztek: a szíriai bőr- és fazekasiparban például az egy 
főre jutó bér 420–750 piaszter volt 1890 körül, ami viszont az 1878 utáni 2000–3500 
piaszter (500–800 frank) körüli bolgár bérekhez képest elenyésző, inkább az 1850 
körüliekre hasonlított . Vélhetőleg ez volt a szíriai ipar egyik előnye. Ugyanakkor 
a selyemiparban a bérek ennél nagyobbak voltak, elérhett ék a 2,4 frank/nap bért 
(11 piaszter).

 Szíriában egy főre évi 500–700 m termelés jutott  (II. 105. táblázat),  Bulgáriában 
1878 előtt  a heti termelés volt Gümüsgerdánnál 30–60 m (s ez 1890-re nem nőtt  to-
vább),  Angliában 1814-ben 130 m/hét/fő felett  volt ez az érték, 1832-re megduplá-
zódott . Ezek alapján világos, hogy a szír textilipar hatékonysága nem vetekedhe-
tett  a nyugatival, tehát más módon kellett  megtartani a piacot – például az árak 
segítségével. Az aladzsa ára 3–5 frank/méter volt 1879-ben, míg a pamutszöveté 
csak 0,5–1 frank/méter. 1890-ben  Aleppóban 1 m pamutszövet ára egyenesen 0,5 
frank/m alatt  volt (II. 104. táblázat).  Bulgáriában korábban, 1853 körül 35–40 piasz-
ter volt egy top (5 m2 vagy 10 × 0,5 m) abaszövet, azaz ekkor 0,8–1 frank volt métere, 
hasonlóan a libanonihoz. 1890-ben viszont ugyanez már 14 leva, azaz méteren-
ként 1,4 frank volt. Tehát a szír termékek olcsóbbak voltak, s mivel a munkabér 
százalékos részesedése az összköltségből nem különbözött  lényegesen a bolgártól 
(a nyersanyag pedig import volt, melynek ára hasonló volt  Ruméliában is), így 
egyértelműen maga a bértömeg volt alacsony, s tett e versenyképessé a terméke-
ket a kisebb vásárlóerővel rendelkező térségben (a pamutszövetet ugyanis nem 
exportálták). 1890-ben  Németországban egy munkás napi bére majdnem 24 d  (2 
shilling) volt,  Lancashire-ben 26 d, az USA-ban 30 d, míg  Aleppóban 1 shilling 
alatt  (napi 5–6 piaszter).591 Dobri Zseljazkov gyárában 1865-ben napi 3 gros volt a 
bér (1850 körül  Libanonban 4–6 piaszter).

589   Vö. I. kötet, II. 30. b táblázat.
590    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 68–75.
591   Vö. I. kötet, 266.
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Ilyen körülmények között  mi lett  a szíriai textilipar sorsa?  Boislecomte sze-
rint a textilipari termelés 6 millió frank (240 ezer font) volt  Damaszkuszban 1830 
körül.  Bowring adatai szerint 1838-ban a termelés 820 ezer fontra emelkedett , 
ennek 12%-a volt a bérköltség. A teljes termelés  Szíriában  Aleppó 250 ezer és  Li-
banon 180 ezer fontos termelésével egészül ki 1,2 millió fontra. 1856-ban  Aleppó 
termelése már 600 ezer font volt,  Homsz és  Hama együtt esen félmilliót adott . 
 Damaszkusz termelése 1898-ra 500 ezer fontra esett  vissza, sőt 1909-re  Weakly 
már csak 400 ezer fontra teszi. Az össztermelés így stagnált ( Ruppin 1,2–1,6 mil-
lió fontot említ 1890 körül – fi gyelembe véve a textil áresését, a termelés érté-
kének stagnálása tulajdonképpen a volumen növekedését jelenti 1893–1906 kö-
zött ), viszont az egyes központoké fl uktuált. 30–40 ezer embert alkalmazott  a 
textilipar ( Bulgáriában 70 ezer családot a juhtenyésztőkkel együtt ), akik évi 6–8 
millió frankot kerestek (a termelés értékének 20%-a). Egy keresőre vetítve ez 200 
frank/fő, azaz nem volt több, mint az agrárbérmunkások 900–1000 piaszteres évi 
jövedelme (s jócskán a bolgár ipari bérek alatt  maradt).592 Ennyit még a juhnyájat 
őrző beduin pásztor is keresett  a korábbi példában. E munkások egy része tehát 
nyilvánvalóan kiegészítő keresetként űzte az ipart, amit viszont a kötött  gyáripa-
ri forma nem tett  volna lehetővé. Nem meglepő tehát, hogy fennmaradtak a kis-
üzemi keretek, s nem zajlott  le a munkaerő iparba áramlása az iparosodásnak 
kedvező 1873–1896 között i időszakban sem. Ekkora bér mellett  gyáripari lekö-
tött séget csak akkor vállal a lakosság, ha relatív túlnépesedés van a földeken, 
illetve szükség van egy családban második keresőre. Még ha fennállnak is ezek 
a feltételek, tőkehiány és szakértelem híján a gépesítés nem valósítható meg. De 
 Libanonban nem csak ez volt a gond: a parasztság zöme – noha törpebirtokos 
volt – nem szívesen ment a gyárba, mert a gubótermesztés haszna igen nagy 
(akár 40%-os) volt, s a kedvező klimatikus adott ságok miatt  a lakosság zöme 
erre állt át a kevéssé rentábilis gabonatermesztésről.  Szíria a 20. század elejére 
gabonaimportőrré vált, ez érthetővé teszi a kormányzat infrastrukturális és – 

592   A 30 ha-os nagycsalád esetében az egy keresőre jutó bevétel és haszon is nagyobb volt ennél.

II. 105. táblázat.

A textilipar termelékenysége  Damaszkuszban, 1879

Szövet 
típusa Munkás Termelés

Egységár 
(frank)

Egy főre jutó 
termelés (m2)

Egy főre jutó 
árbevétel 

(frank)

1 × 0,5 m2-re 
jutó 

árbevétel

Összes 
árbevétel 

(millió 
frank)

Aladzsa 
(pamut 
és selyem)

1200
100 000 
(6 × 0,5 

m)
18–30

250 
(500 × 0,5)

1500–2500 3–5 1,8–3 

Dima 
(pamut)

2500
300 000 

(6 × 0,5 m)
3–6 720 × 0,5 360–720 0,5–1 0,9–1,8 

Mabrum 
(szövet)

3000 300 000 2–4 100 200–400 0,6–0,8 

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 79. alapján számítva.
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látszólag irracionális – katonai beruházásait593  Deir esz-Zor 1862-es megszállása 
után a beduinoknak a termékeny  Hauránból való kiszorítása érdekében. A ma-
gasabb hozzáadott  értékkel rendelkező textilipari termékek gyári termelésének 
adott ságai nem javultak, hiszen a gubóval szemben – mint írtuk – a 15%-os ha-
szonkulcsot sem érte el a befektetés megtérülése. Ez kedvező pozíciót teremtett  
a brit textilcikkek számára, s magyarázza a termelés zsugorodását-stagnálását 
(lásd részletesen a II. 3. 1. fejezetben).594

II. 2. 3. Az állam reakciója kihívásokra II.: hitelfelvétel,
 államcsőd, kilábalás

A kereskedelmi defi cit, a sok hadikiadás, majd később a mezőgazdasági árak dep-
ressziója miatt  az ipari és bürokratikus modernizáció költségeit belső erőforrások-
ból előteremteni nem lehetett , maradtak tehát a külső források: a hitelfelvétel és 
a külföldi tőkebefektetések. 1851-ben  Reşid pasa 55 millió frankos francia hitel-
kérelmét az uralkodó még megvétózta, arra hivatkozva, hogy egyrészt aránytala-
nul nagy befolyást biztosítana a nagyhatalmaknak, másrészt arra az általános vé-
lekedésre célozva, hogy a hitel törlesztésére a birodalom képtelen lenne és beleful-
ladna adósságaiba,595 s ez 1838 után tovább redukálná a birodalom szuverenitását.

A krími háborút a birodalom már nem tudta fi nanszírozni: ennek költségeit 
11,2 millió angol fontra tett ék (ezt még tetézte a romló kereskedelmi mérleg),596 
melyet a Dent & Palmertől 1854-ben felvett  2,5 millió font sem tudott  fedezni. Így 
1855-ben újra hitelt vett  fel az állam immár a Rothschildoktól – a két hitel együt-
tesen elérte a 200 millió frankot (közel 10 millió font), ami a háború költségeit 
fedezte, de a problémákat nem oldott a meg.597 A hitel fedezetéül Egyiptom  hűbéri 
adója és  İzmir, valamint  Szíria kikötőinek vámjövedelmei szolgáltak (az állami 
bevételek zálogként való lefoglalása általános gyakorlatt á vált). A hitelfelvétel 
ösztönzése mögött  az a nyugati meggondolás állt, hogy az európai kisbefektetők 
megtakarításának mobilizálásával nyújtott  kölcsönök egy részét a birodalom nyu-
gati termékek megvásárlására fordítja, tehát megtérül a befektetés. Az oszmán 
infl áció és a papírpénz-kibocsátás ugyanis kedvezőtlen hatással volt a kereskede-
lemre (lásd korábban),598 a líra stabilizációja hitelek segítségével a kereskedelmi 
forgalom (az európai export) bővülésének reményével kecsegtetett .599 Miután a 
török font 1861-ben hirtelen 50%-ot veszített  értékéből a költségvetési problémák 
miatt , és egy sereg bank csődöt jelentett   Franciaországban, a hitelezők rájött ek, 

593   Láthatt uk, hogy elvonás a tartományban nem volt, a bevételek zömét az adminisztrációra fordítot-
ták, a rendőrök és katonák fi zetése jóval magasabb volt a békés területekénél.

594   1857-ben  Aleppóban még háromszor annyi gyapot nőtt , mint 20 évvel később, de a helyi kereslet 
lecsökkent az importpamut miatt .

595    Owen, R.: The Middle East i. m. 101.
596   1853–1855 között  a brit export értéke a birodalomba 2,5 millió angol fontról 6,6 millióra nőtt , 

 Egyiptom irányában 0,8 millió fontról 1,6 millióra. Uo.
597   Uo.
598   Senki nem akart értéktelen kaimét kapni árujáért.
599    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 57.
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hogy nem engedhetik meg a birodalom fi zetésképtelenné válását.600 Az eleinte 
pusztán jó üzletnek tűnő hitelezés hirtelen nemcsak a birodalom, hanem a hitele-
zők számára is csapdahelyzetet teremtett . Csak egy újabb kölcsön állított a helyre a 
font árfolyamát, s pénzükhöz jutt att a a korábbi hitelezőket.601

A birodalom 20 év alatt  (1854–1874 között ) névértéken 240 millió font sterling 
hitelt vett  fel (több mint 4 milliárd frank),602 ami évi 200 millió frank,603 miközben 
1883-ban a birodalom éves bevétele 300 millió frank volt csupán, a kiadás viszont 
a törlesztések miatt  400 millió! Ebből logikusan következik, hogy a hitelek zöme a 
korábbi hitelek törlesztését szolgálta,604 tehát nem termelt hasznot. Mivel a felvett  
hiteleknek a birodalom valójában alig felét kapta meg, s ebből 21 millió fontnyi 
alaptőkét és 73 millió font hitelkamatot törlesztett , produktív beruházásra csak 45 
millió font (20%) jutott 605 (de ebből még lejönnek a háborús kiadások, mint a krími 
10 millió font és az 1878-as orosz hadisarc). Ebből is látszik, hogy a hadiiparon 
túl,606 kereskedelmi szempontból nem teljesült az európaiak várakozása.607 A török 
hitelek népszerűségét nem megtérülésük s nem is járulékos gazdasági hasznuk 
okozta az európai kisbefektetők körében, hanem az, hogy egy 5 font értékű török 
részvényt vagy állampapírt 4 font árán lehetett  megvenni – ebben az esetben a bi-
rodalom csak a hitel névértékének 80%-át kapta meg, de 100%-át kellett  kifi zetnie. 
Mivel a birodalom törlesztőképessége folyamatosan romlott , a hitelezők bizalmá-
nak megingásával nehezedtek az újabb hitelek feltételei: az államcsőd előtt i utolsó, 
1874-es hitel névértékének csak felét kapta meg, immár 12%-os kamatra.608

Az Oszmán Birodalom gazdasági állapotának megrendüléséért az európaiak által al-
kalmazott kereskedelmi politika is felelőssé tehető (noha a szándékosság kétséges, s a 
birodalom is előnyöket remélt a szabadkereskedelemből). Az eladósodó biroda-
lomnak azok a hatalmak nyújtott ak hitelt, amelyek indirekt módon az egész folya-
matot gyorsított ák 1838 utáni kereskedelmi politikájukkal.

A felvett  hitelek névértéke az 1854–1874 között i költségvetés átlag 50–60%-
át tett e ki. Az államadósság609 így 1875-re meghaladta 10 év költségvetését, azaz 

600    Raccagni, M.: The French Economic Interests i. m. 344.
601    Palmerston már 1848-ban kijelentett e, hogy magánszemélyek vállalkozásainak veszteségeiért a 

brit kormány nem vállal felelősséget, s beavatkozni nem fog (szemben a franciákkal). Ezt az állás-
pontot  Darby 1876-ban,  Salisbury 1880-ban is osztott a.

602    Keleti K.: A Balkán-félsziget i. m. 414–418. 
603   Pamuk II. 106. táblázata szerint a 20 év alatt  felvett  hitel tényleges összege viszont évi 170 millió 

frank. 
604   A törlesztés csak azért nem több a fent említett  értéknél, mert a névérték felét kapták kézhez, tehát 

nem volt miből többet törleszteni.
605    Owen, R.: The Middle East i. m. 101–104.
606   A birodalom 75 ezer Martini-karabélyt vásárolt a krími háború miatt . 1870-re a hadsereg 84 üteg 

modern ágyút, 4 csatahajót, 8 fregatt ot, 9 korvett et számlált, melyeket mind  Európából vett ek.
607   Az egyetlen nagyberuházás a balkáni Hirsch-vasút volt.
608    Owen, R.: The Middle East i. m. 103–104. Ez gyakorlatilag azt jelentett e, hogy a hitelező öt év 

alatt  hozzájutott  pénzéhez, ami nem volt rosszabb megtérülési sebesség, mint ha iparba fektett e 
volna. Noha a kamatláb az európai átlagnál magasabb volt (a kockázat is persze), az európaiak 
azzal érveltek, hogy morálisan semmi kivetnivaló nincs abban, ha 12%-ra kölcsönöznek egy olyan 
államnak, mely hivatalosan maga is ekkora kamatlábat alkalmaz belső hitelezés esetén, miközben 
mindennapi gyakorlat, hogy az uzsorások 30%-ra adnak kölcsön. 

609   Ezen itt  a kamatok nélküli névleges hitelösszeg értendő, nem a visszatörlesztendő összeg.
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elérte az éves nemzeti össztermék értékét. Az adósságspirálba került oszmán 
állam – az adósságtörlesztés az 1860-as állami költségvetés (az új hiteleket nem 
beleszámítva) 10%-áról 1870-re már 45% fölé nőtt 610 – egyre nagyobb mértékben 
támaszkodott  külső erőforrásokra: a hitelfelvétel nominális értéke 1869–1875 kö-
zött  meghatszorozódott , évi 20 millió fontt al tetőzött  (de tényleges, folyósított  ér-
téke már csak évi 10 millió font volt, s ebből 7 milliót a korábbi hitelek törlesztése 
el is vitt ). Ez meghaladta az éves (hitelek nélküli) bevételt, mely akkor 18 millió 
font sterling volt (ebből 2 millió a szultán személyes költségeit és udvartartását 
fedezte).611 

A birodalom 1879-ig jóval több kölcsönt vett  fel, mint amennyit visszafi zetett  
(II. 106. táblázat), az alaptőkéből alig törlesztett . A helyzet a nagyhatalmak felügye-
lete alatt  álló oszmán államadósságot kezelő szerv, a Dett e Publique megalakulása 
után fordult csak meg. 

A hitelek zöme tehát nem kapcsolódott  (a fentiek alapján nem is kapcsolódha-
tott ) produktív beruházáshoz (II. 40. ábra), s meglehetősen egyoldalú feltételek mel-
lett  folyósított ák őket. Jellemző, hogy a 19. században a 3500 millió frankos francia 
tőkekihelyezésnek ugyan 23%-a ment a birodalomba,612 de az egyetlen francia, a 
gazdaság lendületbe hozását célzó (a dunai hajózást elősegítő) hitel mindössze 3,4 
millió frank volt,613 s ezt az – 1868-ban 1,5 millió frank értékű – dunai vámokból kel-
lett  törleszteni, ráadásul e modernizáció a poroszoknak és osztrákoknak is érdeke 

610   Míg 1860 előtt  1 millió font, 1860 körül 33%, 5 millió font.  Owen, R.: The Middle East i. m. 110.
611    Ekmečić, M.: Ustanak u Bosni 1875–1878. Sarajevo, 1973. 25.
612    Owen, R.: The Middle East i. m. 104.
613   E két ellentmondó tény egyértelműen jelzi a hitelezők szándékait.  Raccagni, M.: The French Econo-

mic Interests i. m. 339–376. Az 1869-es hitel 555 millió frankos volt (Comptoir National d’Escompte 

II. 106. táblázat. 

A birodalomba érkező hitelek, valamint a visszafi zetett  kamatok és alaptőke összege 

1000 angol fontban (éves átlag), 1854–1913
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1854–1875     8 300     4 660      676     3 984     2 432     3 108     1 552

1854–1868     2 954     2 049      300     1 749     1 027     1 327       722

1869–1875  19 755   10 256   1 482     8 774     5 442     6 924     3 332

1876–1881       433       433        61       372        608        669      –236

1882–1913     2 217     1 783      855       928     2 893     3 748   –1 965

1882–1900     1 315       844      662       182     2 455     3 117   –2 273

1901–1913     3 721     3 347   1 178    2 169     3 623     4 801   –1 454

Összesen 296 850 180 619 44 047 136 572 152 390 196 437 –15 818

 Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 58.
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volt. A többi nemzet gazdasági vitalizációt szorgalmazó hitelkonstrukciói is inkább 
a spekulatív kategóriába tartoztak.614

A nem kölcsön jellegű tőkebefektetések értéke ugyan jelentősen növekedett  1888–
1898 között , sőt 1854–1875 és 1888–1898 között  a beérkező összes külföldi tőke 
meghaladta a távozó tőke értékét (II. 107. táblázat), de a birodalomba irányuló 
külföldi beruházások csak az összes tőkekihelyezés 10%-át tett ék ki 1899–1913 
között  (évi átlag 1,7 millió font a 17 millió fontt al szemben). A 7 milliós  Egyip-
tomban is nagyobb volt a beruházások értéke (100 millió font), mint a birodalom 
egészén.615 Meglepő talán, de 1854–1914 között  a nem hitelcélú tőkebefektetések 
értéke a birodalomban összességében mégis magasabb volt a tőkekivonásénál. 
Hogy a birodalomból végeredményben mégis kifelé áramlott  a tőke, annak oka 
a nagy hiteltörlesztés volt. Ráadásul az utolsó évtizedben már 3 millió font volt 
az éves profi tt ranszfer (tőkekivitel), mely viszont jelentősen meghaladta a tőke-
befektetés értékét. Az összes forráskiáramlás nagysága is 1896–1914 között  volt a 
legnagyobb 1854 óta: ekkor az adósságtörlesztés és a profi tt ranszfer együtt esen a 
tőkebeáramlás és a hitelek összegét évi 2 millió fontt al haladta meg. Így tehát, míg 
az export GDP-hez mért értéke javult, s ezáltal az előző részfejezetben kedvező 
színben tüntett ük fel a birodalmi gazdaság 1900 utáni nekilendülését, ugyanebben 
az időszakban a helyzetet mindenképpen árnyalja a tőkekiáramlás ijesztő mértéke. 
További probléma, hogy ezen befektetések háromnegyede a kereskedelem fejlesz-
tését célozta (beleértve a vasutakat is, a nem hitelcélú brit tőkekihelyezés 40%-a, 
a francia 60%-a idekerült), s nem a birodalom teljesítőképességének javítását: az 
ipari és bányászati célú befektetések részesedése 10% alatt  maradt. A francia tő-
kekihelyezés kétharmada világszerte a hitelezést célozta,616 a német (750 millió 
font) kétharmada szintén, csak 25%-a ment a vasúti fejlesztésekre.

A haszonkulcs mértéke nagy vonzóerőt jelentett  az ipari beruházásokban rea-
lizálódó külföldi hiteleknél. A  Bejrút– Damaszkusz út megépítése (1857–1863) után 
a szállítási jog a francia építt etőé maradt, s ez 1863–1894 között  átlag évi 27%-os 
profi tot eredményezett . Ez tett e kifi zetődővé a kivitelezést, ennél kisebb, 10–15% 
között i haszonkulcs esetén a külföldi befektetők nem tolongtak, hiszen ezt pénz-
piaci manőverek is biztosított ák. Ugyanez a jelenség  India 19. századi csatornázásá-
nál is megfi gyelhető.617  Tezel szerint a vasútépítés (1899–1909) 26 millió angol font 
hasznot hozott  az építőknek, a közműépítés 3 millió fontot jövedelmezett  (1891–
1909), az Oszmán Bank 1863–1909 között  30 millió font osztalékot adott  részvé-
nyeseinek, a dohánymonopólium (Regie Tabak) 1884–1909 között  ugyanennyit (ez 
összesen 2,4 milliárd frank tőkekivitel). 

de Paris), de csak 61%-os névértéken folyósított ák (a kamatot viszont a teljes értéken számított ák 
és a teljes alaptőkét kellett  törleszteni). 

614   A  Bécs– Drinápoly– Isztambul vasútvonal megépítéséhez  Hirsch báró mindössze 32%-os névér-
téken biztosított  hitelt, s az európaiak jövedelmét a részvények tőzsdére vitele, a koncesszió jó 
pénzért való továbbadása jelentett e, a vasút gazdasági haszna másodlagos volt (bár a hatalmak 
gazdasági érdekeit jól kiszolgálta).

615   A beruházások zöme, 57/80 millió font  Anatóliában realizálódott , mely így felülreprezentált volt.
616   A francia befektetések a birodalomban összesen 2,5 milliárd frankra tehetők (a német 900 millió), 

ebből 1,5 milliárdot a hitelezésbe, 400 milliót a vasútba, 110 milliót a hajózásba, bányászatba és 
iparba fektett ek.

617    Raccagni, M.: The French Economic Interests i. m. 339–376.
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Összegezve a két tételt, 1876 után a birodalmat a kölcsönök „lelkiismeretes” 
törlesztése, a profi tt ranszfer miatt  fellépő nagy tőkekiáramlás és ennek következ-
tében összességében negatív tőkemérleg jellemezte (II. 107. táblázat), mely a mélypontot 
1899–1912 között  érte el (mondani sem kell, hogy a negatív tőkemérleg legalább 
akkora probléma, mint a negatív kereskedelmi mérleg). 1899 után a tőkekiáramlás 
a külföldi tőkebeáramlást már évi 3 millió fontt al haladta meg, ami a török GNP 
1,5%-ával volt egyenlő (ez a birodalmat további kölcsönfelvételre ösztökélte), ami 
a dezindusztrializációs folyamatot még jobban felerősített e.

Az oszmán pénzügyi összeomlás közvetlenül az 1873-as általános bankvál-
ság helyi következményeinek eredménye volt (noha a válság elmaradása esetén is 
ez lett  volna a valószínű forgatókönyv, csak valamivel később és kevésbé súlyos 
nemzetközi helyzetben, mint például az az 1897 utáni görög államcsőd esetében 
történt). Eddig ugyanis pozitív volt a tőkeegyenleg (a hiteltörlesztés a hitelfelvéte-
lek értéke alatt  maradt, a közvetlen tőkebeáramlás nagyobb volt a tőkekivitelnél), 
ezt követően viszont megfordult a trend. E válság anatómiája viszonylag egyszerű 
a török állam szempontjából: a tengerentúli hitelezők felfüggesztik a hitelezést az 
európai bankároknak, az európai pénzügyi válság miatt  csökkent a tőkebeáram-
lás a birodalomba, nőtt  viszont a tőkekivonás és fokozódott  a nyugati nyomás a 
korábbi hitelek visszafi zetése érdekében. Mivel az Oszmán Birodalom pénzügyi 
helyzete ekkorra már odáig romlott , hogy az újabb hiteleket a produktív beruhá-
zások ösztönzése helyett  a régi tartozások törlesztésére volt kénytelen fordítani, 
a hitelezés felfüggesztése megnehezített e a forráshiányos Porta számára a koráb-
bi kölcsönök törlesztését, amit az a feszült diplomáciai helyzetben 1876-ban meg 
is szüntetett , akárcsak  Egyiptom  és  Dél-Amerika nagy része. Az oszmánok lépé-

II. 107. táblázat. 

A török állam tőkebevételei és kiadásai (millió font,

 perióduson belüli éves átlag), 1854–1911
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1854–1864 2,0 0,8 0,4 0,0 2,4 0,8 1,6

1865–1875 7,3 5,4 0,8 0,3 8,1 5,7 2,4

1876–1879 0,7 0,6 0,0 0,3 0,7 0,9 –0,2

1880–1887 0,8 2,1 0,3 0,7 1,1 2,8 –1,7

1888–1898 0,9 3,4 3,7 1,3 4,6 4,7 –0,1

1899–1911 2,7* 4,6 1,4 2,7 4,1 7,3 –3,2

Összesen 144 (2,6) 169 (3,1) 66 (1,2) 53 (1) 210 (3,8) 222 (4,1) –13 (–0,3)

* Az ifj útörökök 1908–1914 között  további 46 millió font hitelt vett ek fel (így tudták rendbe tenni a pénzügyeket): 

de hiába modernizálták az adóbérleti rendszert, jelentős jövedelmet megtakarítva, a folytonos háborúk elvitt ék az 

összeget.

 Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire in the „Great Depression” i. m. 113. alapján.
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se tehát nem volt egyedülálló. 1872–1875 között  legalább egy tucat ország kért 
adósságátütemezést vagy a törlesztőrészletek enyhítését, mely tovább mélyített e a 
nyugati államok válságát. Mindezt a birodalom szempontjából tetézte az 1875-ös 
klímaromlás eredményezte terméscsökkenés, mely érzékenyen érintett e az adóbe-
vételeket (így az adósságtörlesztést is), de még érzékenyebben a helyi lakossá-
got: 1875–1876-ra a 4,77 millió erszény (kise) bevételből a korábbi 45% helyett  a 
tizedre „csak” 1,4 millió esett  (30%, 140 millió frank). Az adószedés erőszakolása 
a parasztság eladósodása mellett  (a helyi következményekről lásd az I. kötetet) az 
1875-ös hercegovinai lázadáshoz, majd a konfl iktus eszkalálódásához vezetett .618 
Amikor  Mahmúd Nedim pasa takarékossági okok miatt  lecsökkentett e a hivatal-
nokok fi zetését és az oktatási költségeket (ennek oka a már említett  lunáris kiadási 
és szoláris bevételi évek között i különbség volt, mely szintén hozzájárult a költ-
ségvetési problémákhoz), elburjánzott  a korrupció, és immár a rendszer támasza, 
a hivatali elit is  Abdülaziz ellen fordult.619 Az 1876–1878 közötti háborús eseményeket 
tehát a diplomáciatörténeti kontextuson kívül gazdasági kontextusba ágyazottan is érde-
mes megvizsgálni. 

A szultán az államcsődtől fenyegetett  országban nagyhatalmi nyomás alatt  
1881-ben kiadni kényszerült a muharremi rendeletet, melyben hozzájárult, hogy 
 Törökország hitelezői megalapítsák az Oszmán Államadósság Igazgatóságát (a 
Dett e Publique hasonló szerepet játszott , mint a pénzügyi felügyelet az 1897 után 
szintén államcsőd szélére került  Görögországban). A Dett e Publique létrehozá-
sa csak részben köszönhető a hiteltörlesztés felfüggesztésének (a fi zetésképtelen-
ségnek), ugyanennyire hozzájárult a háborús vereség (és jóvátételi kötelezett ség), 
mely a leggazdagabb tartományoktól fosztott a meg a birodalmat. Ez utóbbi (a 
hitelek befagyasztásával együtt ) jól látható visszaesést okozott  az 1878 utáni költ-
ségvetésekben.

„ Törökország nem azért él, mert életképes, hanem mert ehhez hozzájárulnak a nagy-
hatalmak, amelyek az Oszmán Birodalom fenntartásában látják az eszközt a török örökség 
felosztásáért zajló összecsapásuk elkerülésére” – jelentett e ki  Salisbury. A Dett e Pub-
lique létrehozása így – s nemcsak a marxista történetírás szerint620 – a klasszikus 
imperialista politika következő621 lépésének tekintendő. A  Török Birodalom gaz-

618    Koszev, D.: Polozsenieto na balgarszkija narod predi aprilszkoto vasztanie. Isztoricseszki Pregled, 
1948/2. 149.

619    Balanyi Gy.: A Balkán probléma fejlődése i. m. 70. Ez ellenfele,  Midhat visszatérését (1876-ban 
nagyvezír lesz) és az alkotmányos monarchia bevezetését eredményezte (részben a belső prob-
lémák megoldása reményében, részben a nyugati hatalmak nyomását enyhítendő). Az 1876-os 
alkotmány ugyanakkor a britt el szemben széles körű hatalmat biztosított  a szultánnak: a minisz-
tert a szultán nevezte ki, nem a parlamentnek volt felelős. A szultán verethetett  pénzt, köthetett  
szerződést a parlament felhatalmazása nélkül, hozhatott  törvényt (dekrétum), megvétózhatt a a 
parlamenti határozatokat (oly módon, hogy nem közölte a törvényeket a közlönyben, így azok 
nem léptek életbe), feloszlathatt a a parlamentet.

620    Egyiptom sorsa, mely 1876-ban szintén csődöt jelentett , s emiatt  1879-ben elmozdított ák a khedi-
vét a britek, majd a rákövetkező felkelés leverése után 1882-ben megszállták a tartományt, intő 
példa volt, a birodalom nem állt ellen a nyugati pénzügyi elképzeléseknek.

621   A kereskedelmi kedvezmények kivívását követő (a protekcionizmust megszüntető, így a fejlet-
len ország számára kereskedelmi defi cithez vezető) lépés után. A csődhelyzet a 19. században 
nem volt egyedi jelenség:  Ausztria ötször,  Spanyolország hétszer,  Görögország kétszer,  Portugália 
négyszer került hasonló helyzetbe, s „érdekes módon” az előbbiekről jóval kevesebbet lehetett  
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daságilag kiszolgáltatott  helyzetbe került.622  Miller szerint az oszmán államadós-
ság mértékét ugyan leszállított ák 4,5 milliárd frankról 2,4 milliárdra, de a Porta va-
lójában a kölcsönökből a különböző címeken történt levonások után egyébként is 
csak 3 milliárdot kapott  kézhez.623 Ráadásul az államadósság 1898-ra újfent 4 mil-
liárd frank fölé nőtt . Owen és  Pamuk is arra a következtetésre jutott , hogy 1913-ig 
az Oszmán Birodalom végeredményben jóval többet fi zetett  vissza, mint amennyit 
kapott , s különösen érvényes ez az 1881 utáni periódusra, amikor a költségvetési 
fegyelem és a bevételek növekedése miatt  megkezdődött  az alaptőke törlesztése 
is: ekkor az évi törlesztés meghaladta a felvett  hitel (évekre lebontott ) értékét (vö. 
II. 106. táblázat). 

Az 50%-os adósságelengedésért cserébe a nagyhatalmak számos kedvez-
ményt kaptak a birodalomban. A 19. század végére a vasútépítő cégek az adott  tar-
tomány terménytizedét kérték garanciaként. Most az adósságkezelő szerv kezébe 
került a dohánymonopólium, valamint a só kizárólagos árusítása, a szeszilleték, a 
halászati adó a  Boszporuszon és a Márvány-tengeren;  Drinápolyban,  Isztambul-
ban és  Szmirnában a selyem után fi zetett  illeték (aşar, öşür).624 Emellett  hamarosan 
megszerezte a vámok és adóbérletek felügyeletét is. Mindez azonban csak legali-
zálása volt a korábbi helyzetnek: 1881 előtt  az egyiptomi adó, a konstantinápolyi 
vám, a drinápolyi, szaloniki, erzurumi, tripoliszi, krétai és szkutari vilajetek adója 
már elveszett  a költségvetés számára625 (ez az adóbevételek 15–20%-a, mintegy 300 
millió kurus, 60 millió frank), s ezt csak tetézték az említett  illetékek (bélyeg- és 
szabadalmi illeték mellett ). Eme jövedelmek behajtásakor az igazgatóság támasz-
kodhatott  az oszmán csendőrségre, de saját apparátusa is 5000 főre rúgott . Ennek 
köszönhetően 1881–1903 között  az ország bevételeinek 30%-a a Dett e Publique 
kezére került adósságtörlesztésként, azaz nem jutott  el a büdzsébe.626 

Mindezen változtatások hatására az oszmán állam új hiteleinek kamatlába az 
elviselhető 10% alá esett  vissza. A Dett e Publique azonban további káros hatással 
is rendelkezett : európai kartellként működött , mely megakadályozta a „hitelver-
senyt” és a birodalom iparosítását is hátráltatt a a mezőgazdasági profi telvonás 
maximalizálásával. Arra természetesen ügyelt a felügyelő szerv, hogy a birodalom 
ne menjen csődbe és ne is erősödjön meg, hiszen mindkét véglet a jól menő üzlet 
végét jelentett e volna.627

A Dett e Publique 1882–1883-as bevétele „csak” 1 millió font volt, azaz ilyen 
ütemű visszafi zetés mellett   Törökország 100 év múlva szabadult volna fel a gyám-

hallani.  Ausztria és  Spanyolország esetében ugyanis a hitelezők máshogy tudták (és akarták) ke-
zelni a helyzetet.

622   A Dett e Publique-nak nyolc tagja volt, a hat nagyhatalmat egy-egy fő képviselte, az 1863–1909 
között  hatalmas hasznot bezsebelő, 30 millió fontos osztalékot kifi zető, nyugati magánvállalatként 
működő Oszmán Bank is egy főt delegált, az Oszmán Birodalom szintén, de ez utóbbinak szava-
zati joga nem volt.

623    Miller, A. F.: A keleti országok története II. Szerk.: Rejsznyer, I. M.–Rubcov, B. K. Művelt Nép, 
Bp., 1954. 383–384.

624    Strausz A.: Törökország. Ázsiai rész. Lampel R., Bp., 1905.
625    Balanyi Gy.: A Balkán probléma fejlődése i. m. 90. 
626    Owen, R.: The Middle East in the World Economy. London–New York, 1981. 193.
627   Uo.
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kodás alól (miközben kereskedelmének harmadát sem ő bonyolított a).628 1913-ra 
viszont a Dett e Publique bevételei már a 4 millió fontot közelített ék, és a biroda-
lom az államadóssága harmadát törleszthett e volna addigra, ha nem lett ek volna 
kamatok, illetve nem vett  volna fel újabb hiteleket. A sóeladásból származó jöve-
delem a Dett e Publique kezelésében a másfélszeresére, a selyemből befolyt összeg 
a négyszeresére, a halászati adó jövedelmei a kétszeresére nőtt ek rövid idő alatt , 
miközben azonban a termelés ezzel nem tartott  lépést: a növekedés tehát nemcsak 
az eladási többletből származott , hanem ugyanúgy a terhek, illetékek növekedésé-
ből, illetve hatékonyabb beszedéséből. A dohányt kifejezett en alacsony áron vett ék 
át a termelőktől (az exportárnál 20–50%-kal olcsóbban),629 s megtehett ék, hiszen 
monopolhelyzetben voltak, lévén egyedüli felvásárlók. (Ugyanazt tett ék, mint az 
1838 előtt  az általuk elmaradott  gazdasági viszonyokkal vádolt oszmán államhata-
lom.) Az ipari alapanyagok és késztermékek jövedelmeinek kvázi lefoglalása után 
a birodalom modernizációja szükségszerűen csak a mezőgazdaság erőforrásaira 
támaszkodhatott . Az állam tanácstalanságát jelzi, hogy ebbéli törekvései miatt  
1889-ben újra bevezett ék az adóbérlést.630

Tetézve a gondot, a virágzó selyemipar is lehanyatlott : 1856-ban a muscardine 
nevű betegséget behurcolták  Kis-Ázsiába, és ez a selyemgubókból származó be-
vételt 66%-kal csökkentett e (a burszai selyemruházati ipar említett  mélyrepülése 
tehát nemcsak az erősödő versenynek és a kereslet-kínálat viszonyok megváltozá-
sának volt a következménye). Mintegy 20 évig tartott  ez a helyzet, míg a Pasteur 
által kidolgozott  módszernek  köszönhetően ismét be nem következett  a fellendü-
lés. 1881-ben viszont a selyemkészítés adóztatása a Dett e Publique jogosultsága 
lett , tehát a török kormány újfent elesett  ett ől a bevételtől (ekkor 8 millió gubó 
körül volt az éves kivitel). A helyi kézen maradt szőnyegszövő ipar a leghíresebb 
centrumban sem jövedelmezett  többet 7 millió koronánál.631

Mindazonáltal a birodalom helyzete makrogazdasági szempontból kedve-
zőbbé vált. Az 1880–1898 között  felvett  évi újabb 1,9 millió angol fontnyi hitel a 
GNP-nek még csupán 1,5%-át tett e ki, ami az alacsony kincstári bevételek 12–15%-
át jelentett e. A törlesztés értéke e periódusban évi 3,5–4 millió font volt, a kincstár 
bevételeinek 20–30%-a (a korábbi 50–60% helyett ). 1888–1898 között  a tőkebeho-
zatal (30 millió font felett , az összes direkt befektetés 40%-a ekkor érkezett !) szin-
tén nagyobb volt, mint a tőkekivitel (miként 1854–1874 között  is). Sőt ez volt az 
egyetlen periódus, amikor a tőkebefektetések értéke meghaladta a hitelekét is (vö. 
II. 107. táblázat). Ez alapján tehát akár sikeresnek is tekinthetnénk a pénzügyi po-
litikát, mely a hitelfelvételek helyett  az infrastrukturális beruházások ösztönzését 
részesített e előnyben. 

Ennek pedig számos oka volt, és sikeressége is csak viszonylagos. Az 1873–
1896 között i gazdasági depresszió során lassult a nyugati export bővülési üteme, 
miközben a nyugati exportcikkek ára (és így a bevétel) meredeken zuhant. Ez ri-

628    Strausz, A.: Das Osmanische Reich. Mitt el europäischer Buch- und Lehrmitt elverlag, Posen–Leipzig–
Budapest–Konstantinopel–Sofi a, 1917. 159.

629    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 54.
630    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 54.
631    Szende Gy.: Törökország gazdasági viszonyai. In:  Bulgária és Törökország gazdasági és jogi viszo-

nyai i. m. és  Strausz A.: Törökország i. m.
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valizációt indított  be a nagyhatalmak között  az oszmán piacok megszerzéséért, 
ami a vasútépítési versenyben kulminált: a hatalmak az új piacok világgazdaság-
ba kapcsolásával kívántak lendületet adni a gazdaságfejlesztésnek. A vasútépítés 
nyugati országokra gyakorolt átt ételes hatása sokkal jobban mérhető és szélesebb 
rétegeket is érintett , mint a hitelezés. A sínek, gépek, berendezések előállítása (erre 
a birodalom képtelen volt) fejleszti a hazai ipart, munkát ad a tömegeknek, így nő 
a szociális stabilitás (nem véletlen a „bismarcki alku”, német szociális vívmányok 
bevezetése, és a szociáldemokrata agitáció és sztrájk tiltása ekkortájt). Ez hitelezés 
esetén aligha volt így, hiszen a gyári munkásnak közvetlen haszna nem szárma-
zott  az utóbbiból, maga nem lévén betétes. 

De török szempontból sem tűnt előnytelennek egy gazdaságpolitikai váltás. 
A terms of trade ugyanis a nyersanyagot előállító országok számára vált kedve-
zőtlenné 1873 után, mert a mezőgazdaság által előállított  cikkek áresése még az 
iparcikkekénél is nagyobb volt. 1873–1896 között  41%-kal csökkentek az oszmán 
exportárak (reindusztrializációs periódus). Ez – intenzív vagy extenzív eredetű 
– termelés- és exportnövekedés nélkül ugyancsak bevételkiesést, és így a hiteltör-
lesztések lassulását jelentett e volna, amelyet mindkét fél el akart kerülni. A válto-
zás csökkentett e a központi bevételeket is, hiszen az Oszmán Birodalom elsősor-
ban a mezőgazdasági adóbevételekre alapozott , ráadásul éppen ekkor a birodalmi 
bevételek egy része a Dett e Publique felügyelete alá került, tehát megszűnt a kor-
mányzat kontrollja. A cserearányok romlása nem volt új jelenség, hiszen részben 
az 1856–1873 között i 29%-os oszmán cserearányromlás volt felelős az eladóso-
dásért (vö. II. 98. táblázat; a termelés nem tartott  lépést az áreséssel), de a birodal-
mi kormányzat nem kívánta ugyanazt a hibát még egyszer elkövetni. Ezért 1880 
után a birodalmi bürokratikus elit szakított a hitelfelvételen alapuló fiskális politikával 
(hitelt egyébként sem kapott  volna), és a fordulat része volt az infrastrukturális fej-
lesztések preferenciája, mely az exportba bevonható területek kiterjesztésével (azaz 
extenzív megoldással) növekvő export-, javuló termés- és adóeredményekkel ke-
csegtetett  (a birodalmi vagy világpiacba integrált területeken árutermelő gazdál-
kodás váltja az önellátó gazdálkodást). (Láthatt uk,  Pamuk szerint a koncepciónak 
legalább ugyanennyi negatívuma is volt.) Az exportvolumen növelésével a nyu-
gati gabonapiacokról az orosz és amerikai dömping miatt i fokozatos kiszorulást 
kívánták ellensúlyozni, míg a városi piacok ellátásbiztonságának növelése belső 
áresést prognosztizált, ami a társadalmi stabilitás szempontjából legalább annyira 
fontos (a felújuló protekcionista-provizionista gazdaságpolitika részeként), mint 
kereskedelempolitikai és stratégiai szempontból (ne a bolgár gabona táplálja  Isz-
tambult). A gazdaságpolitikai fordulat tehát szisztematikus reakció volt a megvál-
tozott  körülményekre: ekkor a közlekedés fejlesztésére vonatkozó nagyhatalmi és 
oszmán érdekek részleges egybeesése következett  be632 (máskülönben aligha támogatt a 
volna az oszmán kormány a vasúti koncessziókat).

632    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 58–63. A világpiaci árak visszaesé-
séről van szó (az amerikai és orosz gabonadömping ideje), de természetesen ebben a szállítási árak 
csökkenése is közrejátszott , így a vasútépítés a pozitív hatás mellett  – a piacra jutt atott  termékek 
mennyiségének növekedésén túl – a másik oldalról (az egységárak mérséklődése miatt ) negatívan 
befolyásolta – nem az exportáló hasznát, mert az egységárak és szállítási árak visszaesése részben 
kompenzálta egymást –, hanem az állami bevételeket.
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Csakhogy a fent említett  makrogazdasági mutatókon alapuló siker viszonyla-
gos volt. A rákövetkező (1890 utáni, emelkedő exportárakkal jellemezhető) perió-
dushoz viszonyítva az oszmán állam 1873–1896 között kedvezőtlen gazdasági körülmé-
nyek között volt kénytelen eme infrastrukturális fejlesztéseket eszközölni. A belső erőfor-
rások hiánya miatt  a külföldieknek nyújtott  kedvezményes koncessziók száma s a 
lefoglalt jövedelmek értéke újra megszaporodott . Az ötven év alatt  bekövetkezett  
55%-os exportáresés azt jelenti, hogy a korábbi kölcsönök visszafi zetéséhez 33%-
kal többet kellett  volna termelni vagy exportálni, mint eredeti kondíciók mellett . 
Az  USA és   Argentína európai jelentkezésével leeső gabonaexportár633 1897 előtt fo-
lyamatosan eliminálta az új területek bekapcsolásának hasznát. Nem véletlen, hogy az 
oszmán állam sikeres hiteltörlesztései csak 1890 után, az exportárak 27%-os emel-
kedésével és ezzel párhuzamosan az exportképes területek kiterjedésével való-
sultak meg (ekkor ugyanis a közlekedésfejlesztés kedvezőbb gazdasági közegben 
ment végbe, s legalább részben fi nanszírozható volt a növekvő állami bevételek-
ből).634 Igaz, 1897 után viszont a háborús konfliktusok számának növekedése okozott nem 
tervezett többletköltségeket, mely újfent hitelfelvételeket tett  szükségessé (vö. II. 106. 
táblázat). Ebből is látszik, hogy még egy területileg kiterjedt ország is mennyire 
kiszolgáltatott  a külső, gazdasági hatásoknak (nemhogy egy kis balkáni ország).

A birodalom exportképességét és a piacok elérhetőségét növelendő a kormányzat olyan 
(többletforrások hozzáférését biztosító, extenzív politikán alapuló) lépéssorozatba fogott, 
melynek végül hosszú távon nagyobb lett a kára, mint a haszna. Az oszmán gazdaság a 
kilométer-garancia intézménye miatt  gyakran több bevételtől esett  el, mint ameny-
nyire a gabonából befolyó adók nőtt ek.  Ankara térségében a kilométer-garancia 
biztosítása 3 millió font kiesést jelentett  1893–1909 között , ami meghaladta a ter-
méseredmények javulásából származó állami adóbevétel-növekedést.635 (A bevé-
teli oldalon természetesen a magánszféra haszna is jelentkezett , ezért nem lehet 
összességében veszteségesnek tekinteni az elképzelést.) A kilométer-garancia 
miatt  a vasútépítési koncessziót kapó hatalmak érdeke az volt, hogy minél hosz-
szabb útvonalon épüljön meg a vasút. Így a 148 mérföld hosszú  Drinápoly– Isz-
tambul szakaszon a vasút hossza 198 mérföld volt (ez a magyar történelemben 
jártasak számára is ismerős jelenség).636 

A vasútépítés gyakran spekulációs jelleget öltött : a Compagnie d’Exploitation 
des Chemins de Fer de la Turquie d’Europe megalakulása (1869), majd felbomlása 
(ez a  Hirsch báró-féle társulat) is ilyen volt. Hirsch részvényeit egy osztrák–francia 
szindikátus, a Societe Generale vett e meg, majd 1870 márciusában jelentős haszon-
nal az is eladta. A vasút megépítése ett ől nem lett  gyorsabb, de mindenki jelentős 
hasznot tett  zsebre a tranzakciókkal, az oszmán állam kivételével.

Pedig van arra példa, hogy a nyugatiak tudtak gyorsan építkezni, ha akartak: 
a Fives-Lille Comp. a 92 kilométeres  İzmit– Üsküdar vasútvonalat 1871–1873 között  
két év alatt  épített e meg.637 Az oszmán kormányzatnak is hasznot hajtó ipari beruhá-
zások közé tartozik a 3 km-es szmirnai móló kiépítése ( Dussaud Freres,  Marseille), 

633    O’Rourke, K. H.: The European Grain Invasion i. m. 775–801.
634    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 58–63.
635   Uo. 71–72.
636    Raccagni, M.: The French Economic Interests i. m. 339–376.
637   Uo.
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mely 7,5 millió frankba került. ( Szmirna éves kereskedelmi forgalma meghaladta 
1907-ben a 300 millió frankot, azaz az 1875 előtt i oszmán költségvetéssel volt egyen-
értékű!) A beruházás a későbbi haszon felét az oszmán kormányzatnak biztosított a. 

A külföldi tőke végeredményben jelentős szerepet az iparosításban nem ját-
szott , a vasútépítés és a kikötői infrastruktúra kiépítése még az arra épülő kiegészítő ága-
zatok fellendülését sem tudta elérni.638

A birodalom bevételei a gazdasági problémák ellenére gyors ütemben növe-
kedtek. Az ország bevételei és kiadásai 1898-ban egyaránt 18 millió török líra körül 
alakultak, 15 év alatt  – 1912-re – ez 30 millió fontra nőtt  (+66%) (II. 108. táblázat). 1898-
ban még a közvetlen adók tett ék ki a bevételek zömét (10 millió = 55%), a közvetett  
adók 4,5 milliót jövedelmeztek (25%), a tartományi adók 2,2 milliót hoztak az állam-
háztartásnak (12%).639 A kiadások között  továbbra is az államadósság fi nanszírozá-
sa járt az élen mintegy 6,5 millió török lírával (ekkor már „csak” 33%, szemben az 
1875-ös 60%-kal), ezt követt e a hadsereg és tengerészet 5,5 millió lírás kiadása (30% 
– éppen a görög–török háború után vagyunk),640 a civillista 0,9 millió, a csendőrség 
1,1 millió, a tartományi kiadások 3,9 millió lírát emésztett ek fel, a nyugdíj 0,5 milliót 
jelentett  a kiadásokban (vö. II. 23. táblázat, 1875-ös helyzet). A tartományi kiadások 
ekkor már jelentősen, 1,7 millió lírával (55%) meghaladták a bevételeket, szemben a 19. 
század eleji helyzett el. A kvázi polgárháború által sújtott   Macedónia esetében pél-
dául a költségvetés a mürzstegi reformok biztosított a nagyhatalmi felügyelet alatt  
defi cites volt a rendfenntartó erők nem túl hatékony, de annál drágább működése 
miatt : a frontierzónában a költségvetés 50%-át katonai kiadások vitt ék el (mint  Deir- 
esz Zorban), ami az országos 30%-ot jócskán felülmúlta.641 

A kedvező tendenciák mellett  tehát kedvezőtlenek is jelentkeztek mind a fent 
elemzett  gazdasági folyamatok, mind a költségvetés esetében. A költségvetés defi -
citje 1900 után újra elkezdett  emelkedni, részben a katonai kiadások megnöve-
kedése miatt , részben mert az Oszmán Bank csak rövid lejáratú hiteleket tudott  
nyújtani. Az 1912–1913-ra megnövekedett  költségvetés csaknem 50%-a újra az ál-
lamadósság törlesztésére és a pénzügyminisztérium működtetésére ment el. Ez a 
15 millió font egyenértékű a direkt adóbevételekkel (50%), míg az indirekt adók 
csak 5,7 (20%), a monopóliumok 3,6 millió fontot (12%) hoztak, azaz szerkezetváltás 
nem következett  be a korábbi évekhez képest.642 A hadügyminisztérium költség-
vetése 21,5 millió font (ez az utóbbi évek háborúi miatt  négyszeresére nőtt  1898-
hoz képest), a tengerészeté 6,4 millió volt, a csendőrségé 2,6 millió: kontrasztként 
az oktatásé 1,15, a kereskedelem és közmunkaügyé 1,9 millió, a mezőgazdasági 
minisztériumé 0,5 millió.643 Ha ez utóbbiakat összeadjuk, világos, hogy önmagá-

638    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 71–72.
639   A maradék 8%-ot a monopóliumok adták.
640   Ez 1875-höz képest 10%-os növekedés a részesedésben, értékben pedig 140 millió frank, 25%-os 

növekedés 1875-höz képest.
641   K.u.K. Ministerium des Äussern. Diplomatische Aktenstücke über die Reformaktion in Mazedo-

nien 1902–1906. 166–174. Nr. 160. 1906. ápr. 29. Druck der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 
1906. Katonai kiadás 148 millió piaszter a 268 millió piaszterből a három macedón vilajetben.

642   Ehhez járultak még a tartományi bevételek.
643    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 162–163. A közoktatásra fordított  összeg 1875–1912 között  

23 millió frankra nőtt  (4%), megtízszereződött , a kereskedelmi kiadásoké 40 millióra nőtt , meg-
hússzorozódott .
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ban is eléri a 30 milliót, azaz az adósságtörlesztés csak a – Dett e Publique által 
lefoglalt – kereskedelmi bevételekből vagy újabb hitelfelvételekből volt lehetséges. 
Ez eredményezte a megnövekvő defi citet. 644

1878 után az állami büdzsé tehát nem került tartósan egyensúlyba, s ennek 
csak részben volt az oka a jelentős adósságtörlesztés, s ugyanígy nem lehet a pénz-
ügyi reformok elmaradására fogni a kudarcot. Az 1887–1889 között i 17–23%-os 
éves túlköltést ugyanis sikerült 1890–1897 között  10% alatt  tartani, de az 1897-es 
görög háború (mely  Görögország számára államcsődöt és ugyanazon pénzügyi 
szisztéma bevezetését jelentett e, mint amit a birodalom „élvezett ”) a győzelem el-
lenére 10–20% közé növelte a túlköltést (nagyhatalmi nyomásra a görögök elkerül-
ték a jelentősebb összegű hadisarc kifi zetését). 1900–1903 között  a túlköltés megint 
mérsékelt, 5%-alatt i volt, de a macedón válság miatt  újra 15% fölé nőtt , a tripoli és 
Balkán -háborúk miatt  pedig 17–30% között  ingadozott  1909–1912 között . Látható, 
hogy a költségvetés számára a békeévek nem jelentettek gondot, a deficit a gyakori háborúk 
miatt állt elő. (Ugyanez érvényes volt Görögországra is – lásd a III. kötetet). Továb-
bá – osztva  McCarthy véleményét – egy agrárbevételeken alapuló társadalomban 
a rossz termés (mint 1857-ben, 1875-ben vagy 1907-ben) katasztrofális hatással le-
hetett  a társadalom stabilitására ( Libanon, nagy keleti válság, ifj útörök forrada-
lom), különösen a nem termelő rétegek esetében. 

További kedvezőtlen tendencia volt a fő hitelezők kivonulása, mely a hitel-
piac beszűküléséhez és így a külpolitikai kiszolgáltatott ság növekedéséhez veze-
tett  a birodalom szempontjából (például a britek nem adtak hitelt, ha a törökök 
vámot akartak emelni, a németek viszont igen). Ebből következően a külső forrá-
sok biztosításának gazdasági igénye éppúgy meghatározta egy-egy török poli-
tikai csopor tosulás arculatát, mint a  Balkánon, s az eltérő ideológia sokszor csak 
a gazdasági kényszer elleplezését volt hivatott  szolgálni. A nem hitel jellegű brit 
tőkebefektetések részesedése 1888-ban ( Vilmos császár cezúrát jelentő törökorszá-
gi látogatásakor) még 56%-ot ért el, s a nyugat-anatóliai vasutak kiépítésekor tető-
zött , majd ezt követően gyorsan 15% alá esett , nemcsak a francia és főleg a német 
befektetések értékének hirtelen növekedése miatt , hanem mert a brit tulajdonosok 

644   Az ifj útörökök esetében a 20%-os hiány fedezetéül például egy új hitel szolgált 1910–1911-ben. A 
hadseregre fordított  összeg ismét elérte a költségvetés 40%-át (nem véletlenül sikerült a hadsereg-
reform: az 1912-ben még a bolgárok által egy hónap alatt  legyőzött  sereget 1915-ben a britek sem 
tudták megverni), miként a hiteltörlesztés is hasonló mértékű volt.

II. 108. táblázat.

Az Oszmán Birodalom kiadásainak megoszlása (millió kurus és %), 1910–1911
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1890 után elkezdték eladni vasúti részesedésüket a franciáknak, hitelköveteléseiket 
a németeknek. A brit tőkebehozatal értékét ekkorra a brit tőkekivitel már megha-
ladta. A francia direkt tőkebefektetések 30% körüli részesedését szintén a – szíriai 
– vasúthálózat kiépítése adta. A brit erőfölény eltűnése, a rivalizálás a birodalom 
öröksége felett  a gyengülő központi hatalom malmára hajtott a a vizet. Míg a krími 
háborúban  Nagy-Britannia politikai céljai ( Oroszország előretörésének megakadá-
lyozása) és gazdasági érdekei (a hatalmas piac, melyet szinte rivális nélkül birtokolt 
1840–1878/88 között ) egyértelműen a  Török Birodalom integritásának fenntartását 
szorgalmazták, és a britek ilyen tekintetben következetesen az oszmán (és így a 
saját) érdekek védelmét választott ák, addig amint feltűntek az újabb riválisok, és 
megkezdődött  a tőke kivonása, az állam integritásának fenntartása már nem volt 
szükségszerű. Az, hogy a két eltérő brit koncepció a konzervatív és liberális olda-
lon manifesztálódott , inkább a gazdasági érdekek, mint az elvont eszmék diadalát 
jelenti. Az amerikai polgárháború végével (egyben az  USA aktívabb kereskedelmi 
szerepvállalásával) a  Török Birodalom mint gabona- és gyapotexportőr másodla-
gossá vált.  Szuez 1869-es megnyitásával az Egyiptom,  mint az  Indiába vezető út 
kulcsa, továbbá jelentős gyapotexportőr felett i kontroll megszerzése sokkal fonto-
sabb volt, mint a brit kereskedelemben az új perifériák bekapcsolódása miatt  egy-
re kisebb szerepet játszó, s a britek riválisainak is kedvezményeket nyújtó oszmán 
állam sorsa. Erre utal a brit kormányzat azon döntése, hogy nem támogatja to-

II. 40. ábra. 

A közvetlen tőkebefektetések érték, illetve országok és szektorok szerinti megoszlása 

(1000 angol font, bal tengely), valamint a direkt befektetések összes befektetéshez mért 

értéke (jobb tengely), 1889 előtt  

Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m.
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vább a török hitelkérelmeket az európai hitelpiacon és elzárkózik a további hitele-
zéstől 1878 után (vö. II. 41. ábra).645 Ez a „pax britannica” végét jelentett e.

Szintén izgalmas kérdés, hogy noha a francia tőkebefektetés értéke nagyobb 
volt, mint a német, mégis a német befolyás volt erősebb. Ezek szerint viszont a 
pénzügyi érdekeltség nem egyenesen arányos a diplomáciai befolyás nagyságával. Tény, 
hogy a német tőkebefektetés értéke nagyobb volt, mint a kivitelé, szemben pél-
dául az 1880 után gyakorolt brit politikával. Igaz, a tőkemérleg nem magyaráz-
za maradéktalanul a jelenséget: miközben a német tőkebehozatal nett ó 150 ezer 
fontos aktívumot eredményezett  a birodalom szemszögéből, addig ugyanabban a 
periódusban a francia 500 ezer font hasznot hozott  a birodalomnak. Ráadásul 1896 
után már a tőkekiáramlás jellemezte mindkét ország viszonylatát. A kvantitatív 
szemlélet tehát csődöt mond, helyett e kvalitatív megközelítést kell alkalmazni. Az 
1800 millió font értékű francia tőkekihelyezés másik 25%-a ugyanis  Oroszország-
ba ment, mely viszont  Franciaország szövetségeseként befolyással bírt a franciák 
oszmánpolitikájára. Így míg például a németek jelentős mennyiségű fegyvert ad-
tak el a törököknek, a franciák ugyanezt nem tehett ék meg, sőt az általuk nyújtott  
hiteleknél is kikötött ék (orosz kérésre), hogy az fegyvervásárlásra nem fordítható. 
Ez persze nem eredményezhett e a francia befolyás megszilárdulását, annak elle-
nére, hogy a francia hitelösszeg nem volt kisebb a németnél.646

645    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 78.
646   Uo. 81.

II. 41. ábra. 

Az oszmán államadósság értékének és országok között i megoszlásának változása 

(millió angol font), 1881–1914 

 Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European capitalism i. m. alapján saját szerkesztés.
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II. 109. táblázat.

Az oszmán gazdaság periodizációja

Év Kereskedelem Gazdaságfejlődés
Költségvetési 

politika

1765

francia dominancia

kereskedelem 
nominális 
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ipari fejlődés vége

belső kölcsönök1770

ipari stagnálás, 
hanyatlás

1775

1780

devalvációs politika 
(infl áció)

1785

1790

stagnálás, 
visszaesés

 háborús 
konjunktúra 

a céhes iparban

1795

francia–brit 
rivalizálás

1800

1805

1810

1815

1820

orosz–brit 
rivalizálás

kereskedelem 
bővülése

dezindusztrializáció

1825

1830

1835

brit 
hegemónia, 

„pax britannica”

1840

1845

1850

1855

kereskedelem 
bővülése

dezindusztrializáció hitelfelvételek, 
növekvő pénzügyi 

függőség

1860

1865

1870

1875

reindusztrializáció
1880

európai kontroll
stagnálás

infrastrukturális 
beruházások

1885

1890

brit–német 
rivalizálás

1895

növekedés dezindusztrializáció
1900

1905
hitelfelvételek

1910
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Justin  McCarthy tömören gazdasági imperializmusnak nevezi az Oszmán Biro-
dalomban a nyugati hatalmak közreműködésével lejátszódó („első globalizációs”) 
gazdasági folyamatok jellegét, melynek a hitelezés csupán egyik összetevője (a ke-
reskedelmi politika mellett ) (II. 109. táblázat).647 A hitelfelvétel önmagában még nem 
hibás gazdaságpolitika, a kölcsönök elvileg fi nanszírozhatják egy ország moderni-
zációját, ha zömét produktív és versenyképes beruházásokba fektetik, s a belőle ter-
melt jövedelemből lehetséges a hitel törlesztése is. Csakhogy az Oszmán Birodalom 
több hibát is elkövetett  a hitelpolitikájában. (1) A hitel jelentős részét improduktív 
beruházásokra fordított ák már a kezdet kezdetén. 1854–1914 között  a névértéken 
400 millió font sterling hitelből csak 20 millió szolgált produktív beruházást (alig 
5%). 22 millió font katonai kiadásokat fedezett  (5%), a többi a korábbi hitelek törlesz-
tésére ment, illetve meg sem kapta a birodalom.648 (2) Képzett  emberek nélkül az ipa-
rosítás nem lehetséges, az oktatás viszont drága és lassan megtérülő folyamat, s mi-
vel ebbe az oszmán állam nem invesztált, maradt a szakképzett  munkaerő importja 
és a képzetlen munkaerőn alapuló, alacsony hozzáadott  értékkel bíró iparszerkezet. 
(3) 1874-ig a belső vámok rendszere miatt  a hazai nyersanyag is drága volt, mely 
növelte az iparosítás költségeit, sokszor a külföldi nyersanyagok és késztermékek is 
olcsóbbak voltak az alacsony importvámok miatt , ami megint a birodalom iparfejlő-
dését gátolta. (4) A hitelek csak szűk peremfeltételek mellett  mutatt ak megtérülést. 
Gyakran azelőtt  lejártak, hogy megtermelték volna a törlesztőrészletet. Az iparosí-
táshoz – láthatt uk – 10% alatt i és hosszú lejáratú (az ipari beruházás kezdőtőke-igé-
nye nagy, haszonkulcsa alig haladja meg a 10%-ot) kölcsönökre volt szükség. Ez új 
hitelfelvételt tett  szükségessé, csakhogy immár rosszabb körülmények között  folyó-
sított ák magasabb kamatt al és kisebb valós értéken, s ez még kevesebb beruházást 
tett  lehetővé a növekvő törlesztőrészletek mellett , ördögi kört eredményezve. (5) A 
háborús vereség (1877–1878) is költségtöbbletet jelentett : a) maga a háború is drága 
volt, b) a legmodernebb tartományok elvesztésével a büdzsé bevétele csökkent, c) 
ezt tetézte egy 800 milliós hadisarc. Ez megint a hitelfelvételeket tett e szükségessé. 
(6) A szulejmáni időkből származó kapitulációk már nem biztosított ak egyenlő ke-
reskedelmi feltételeket. A kapcsolatból hiányzott  a reciprocitás. A korábbi évszáza-
dokban a birodalom nem volt ráutalva a külfölddel folytatott  kereskedelemre, most 
viszont már nem volt ereje ezt megváltoztatni. A britek egyértelműsített ék, hogy a 
számukra kedvező kapitulációk eltörlése esetén nem fogják megvédeni a birodalom 
(számukra az egységes gazdasági tér volt fontos) integritását az oroszokkal szem-
ben. Az  USA is úgy tudta kiépíteni iparát, hogy védővámokat alkalmazott  a brit 
termékekkel szemben, s csak mikor az ipara megerősödött , akkor vált a szabadke-
reskedelem hívévé: a törököknek erre nem volt lehetőségük. Az 5%-os importvám 
sokszor alacsonyabb volt, mint a belföldi ipari vállalkozások adója. (7) A keresztény 
kereskedők felülreprezentáltsága, a különbíróságok, a területenkívüliség tovább 
gyengített ék a birodalom gazdaságát.649

647    McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 200.
648   Uo. 312.   Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 65. 
649    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 152.
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II. 3. 1. A textilipari forradalom és következményei 

Az iparosítás folyamatát – mely elsősorban a textiliparban, a mezőgazdaságban 
és a közlekedésben éreztett e hatását – a tőkeszegénység, az eladósodott ság, a bel-
ső piacok védett ségének hiánya befolyásolta, amelyhez a növekvő nagyhatalmi 
(gazdasági-politikai) jelenlét mellett  intenzív tőke- és profi tkiáramlás társult.650 A 
 Török Birodalommal kapcsolatban leginkább azt szokták hangsúlyozni, hogy a 
nyugati kereskedelmi behatolás (vö. II. 8. táblázat) átrendezte a helyi gazdasági 
viszonyokat – értve ezalatt  az ipar szektorális és területi sajátosságait egyaránt 
–, és a helyi ipar leépüléséhez vezetett . 1863–1865 között  a Porta iparfejlesztési 
vizsgálóbizott ságának felmérése alapján riasztó kép alakult ki az egykor virágzó 
háziipar és a manufaktúrák elsorvadásáról.  Üsküdarban és  Burszában a felmérést 
megelőző 40 év alatt  a 3160 működő szövőszékből csak 37 maradt, a selyemgyár-
tásáról híres  Burszában a korábbi 1000 selyemszövő szövőszékből 75 működött .651 
Szintén gyakran idézett  példa, hogy 1800-ban  Ambelakia városa még 6000 mé-
termázsa fonalat adott  el szerte Európában – 20 év múlva azonban Manchester 
teljesen kiszorított a a piacról. 

Logikailag nem következik azonban ebből az az általános feltevés, hogy az 
oszmán ipar minden ágazata a textilipar sorsára jutott , noha kétségtelen, az osz-
mán ipar általános helyzetét ez az iparág jól reprezentálta.652 Igazából a két világ 
találkozásának első sokkja után  Quataert szerint a török ipart meglepő alkalmaz-
kodóképesség jellemezte, noha tény, hogy így is folyamatosan teret veszített .653 

650   Az eredeti tőkefelhalmozás – mely nem terméke, hanem kiindulópontja a kapitalista termelési 
viszonyoknak – az európai centrumokban a 19. század elejére többé-kevésbé befejeződött . A szét-
hullóban lévő Oszmán Birodalomban ezzel szemben még a 20. század elején, az atatürki forrada-
lom előestéjén is a tőkeképződés csupán sporadikusan, az iparosodás pedig csak csíráiban jelenik 
meg.  Balázs J.: Gazdaság az Oszmán Birodalomban i. m. 7–8.

651   A textilipar legfontosabb központjaiban,  Aleppóban,  Antepben,  Marasban és  Urfában működő 
9000 szövőszék száma 2500-ra esett  vissza. A selyemszövés egészében egytizedére csökkent. A 
 Mudurnusban működő, korábban exportra is termelő, 1000 géppel felszerelt tűgyár csődbe ment. 
 Keskin, H.: Die Türkei: Vom Osmanischen Reich zum Nationalstaat – Werdegang einer Unterent-
wicklung. Olle und Wolter, Berlin, 1975. 27–28. és  Okyar, O.: A New Look at the Problem of Eco-
nomic Growth in the Ott oman Empire (1800–1914). The Journal of European Economic History, 
16, 1987/1. 16.

652   1913-ban a brutt ó ipari termelés 83,5%-a, két évvel később 83,3%-a a textil- és az élelmiszer-fel-
dolgozó iparban termelődött . E két ágazat az ipari munkásság 71, illetve 75,8%-át foglalkoztatt a.

653    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 888.  Aleppóban 1855-ben még mindig évi 700 ezer font 
értékű textilterméket állított ak elő a helyiek. Az egyik oka a perzisztenciának, hogy a helyi (kézzel 
szőtt ) minták angol gépekkel nem utánozhatók (ezüst- és aranyszál használata). A másik az im-
portban rejlő költségcsökkentési lehetőség: az importcérna olcsóbb volt, mint a helyi. 1830–1850 
között  a török és szír fonalimport 1,7 millió font súlyról 6,3 millió font súlyra növekedett . Így a 
belföldi fonóipar leépülését nem követt e a szövőiparé. Kicsit más volt a helyzet  Bulgáriában, mely 
a birodalom egyik textilipari központja volt, de a piacvesztéssel (hadsereg) és a nyersanyagbázis 
beszűkülésével (állatt artás veresége a gabonatermeléssel szemben) jelentős hanyatlást élt át 1878 
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Az adaptációs sikerek és kudarcok megítélésekor azt is érdemes megemlíteni, 
hogy  Williamson szerint a fejezetben vizsgált periódus a terms of trade alakulá-
sa folytán elvileg kedvezett  az iparosításnak (más kérdés, hogy a tőkeszegénység 
és az eladósodott ság, illetve katonai fenyegetett ség miatt  ennek mennyi realitása 
volt). Szintén fontos tényező a textilipar globalizációjából fakadó interdependen-
cia.  Quataert nem magyarázza az ambelakiai jelenséget,654 de Endrei W. kutatásai 
bizonyított ák: 1780 előtt  az angol textilipar fonalínségben szenvedett , mivel a szö-
vőkapacitás egy nagyságrenddel nagyobb volt, így szüksége volt az importfonal-
ra. 1800 után azonban fordult a helyzet, az angol szövőszékek már nem tudták 
feldolgozni a gépek tökéletesítése során megnövekedett  fonalmennyiséget (ez a 
fázis egészen 1820-ig eltartott ). Ez a brit fonalexport megugrásához, majd (a görög 
szabadságharc mellett )  Ambelakia és általában az oszmán fonóipar hanyatlásá-
hoz vezetett . Az importfonal használata tartósnak bizonyult: Quataert szerint pél-
dául a vidéki szövők  İzmir környékén évi 30 ezer bála import és 4000 bála hazai 
alapanyagot dolgoztak fel még 1900 körül is.655 A fonalimport 1840–1910 között  
meghatszorozódott , a helyi fonaltermelés a hatodára esett . A birodalom ebben 
az iparágban nyersanyagexportőrré vált, de a fonóipar hanyatlása nem jelentet-
te a szövőipar és a textilipar egészének tönkremenetelét. Másképp fogalmazva, 
ha igaz is, amit  Ambelakia kapcsán a török textilipar hanyatlásáról állítanak, eme 
állítás igazságtartalmát egy példa önmagában nem támaszt(hat)ja alá. Egy ilyen 
kijelentés igazolásához tételesen meg kell vizsgálni az oszmán textilipar teljesít-
ményének időbeli, térbeli és szektorális változását. Ráadásul tisztában kell lenni 
a statisztika korlátaival. Az üzemek számának emelkedése nem feltétlenül jelent 
prosperitást:  Bursza selyemfonal-termelése például 1850–1879 között  (a nagy be-
tegségek idején) 960 ezer fontról 187 ezer fontra esett  (értékben és súlyban egya-
ránt), miközben az üzemek száma 18-ról 91-re nőtt .656

 Törökország piacként akkor is jelentős lett  volna a hatalmak számára pusz-
tán területe nagysága folytán, ha egyébiránt alacsony fogyasztása nem növekszik. 
( Urquhart szerint egy négytagú család 12 font kész vagy 22 oka nyersgyapotot 
és további 10 oka gyapjút használt fel 1830-ban, s a 12 fontból 8 fontnyi árut piac-
ról szereztek be, egy főre így évi 1,2 kg késztermék jut, ebből 0,8 kg import).657 
A fogyasztás azonban mind a hazai termelés növekedése ( Kis-Ázsia 50 ezer bála 
gyapotot,  Adana és  Szíria 80 ezer bálát termelt 1900 körül), mind a közlekedés 
fejlődése és az import ezzel párhuzamos bővülése alapján jelentősen emelkedett  a 
19. század második felében. A gyapotcikkek esetében az összfelhasználás például 
megnégyszereződött . A kereskedelem intenzitása 15-szörösére nőtt  1789–1910 kö-
zött , e számérték az egy főre eső fogyasztás növekedését is jelzi: valóban, az egy 

után. E folyamat során a céhes ipart felváltott a a gyáripar (kifelé a termelési adatok stagnálása 
látszott ), s nőtt  a külföldi cikkek fogyasztása is. 

654   Az is fontos tényező, hogy fellendülését is háborús konjunktúra okozta, a napóleoni háborúk ide-
jén az osztrák tartományokba szállított ák a fonal nagy részét (a kontinentális zárlat miatt  tengeren 
egyébként sem juthatott  ki az európai piacokra a görög fonal). Ez a jelenség világosan tükröző-
dik az  Enepekidesz által a 18. századból közölt kereskedőlista kereskedőinek foglalkozás szerinti 
elemzéséből.

655    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m.
656    Owen, R.: The Middle East i. m. 1910-re a termelés újra megugrott .
657   Idézi  Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 117.
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főre jutó textilvásárlás 1,2 kilogrammról 2,6 kg fölé emelkedett . Kérdés persze, 
hogy a hazai termelés hányadrészét tudta lefedni a belső piac bővülésének, illetve 
mekkora hányada volt gyáripari és kézműipari-háziipari eredetű. A hazai terme-
lés növekedésére utal mindenesetre, hogy a szőnyegszállítás értéke a birodalmon 
kívüli területekre 17 millióról 32 millió piaszterre nőtt  1870–1895 között .658 Az ex-
portképesség javulása ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott  ipar 
termékei a belpiacot is uralják.

Mindezen tényezők fi gyelembevételével, illetve az általános adathiánnyal kal-
kulálva a textiltermelés és -export megbecslése éppen olyan nehéz, mint amilyen 
pontatlan.  Pamuk rekonstrukciós számításai szerint (II. 110. táblázat) 1820–1840 

658    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 915.

II. 110. táblázat.

Az oszmán textilipar átalakulása a gyapotcikkek példáján

Év
1.

 e
g

y
 f
ő

re
 j

u
tó

 
g

y
ap

o
tc

ik
k

-
fe

lh
as

zn
ál

ás
 (

k
g

)

2.
 t

el
je

s 
fo

g
y

as
zt

ás
 

(3
+4

+5
+7

)*

3.
 s

zö
v

et
im

p
o

rt

4.
 f

o
n

al
im

p
o

rt

5.
 h

el
y

i 
fo

n
al

6.
 h

el
y

i 
sz
ő
tt 

es
 

(4
+5

+7
–8

)

7.
 i

p
ar

i 
fo

n
al

8.
 i

p
ar

i 
sz

ö
v

et

1820–1822 1,10 14 850      450      150 14 250 14 400

1840–1842 1,20 18 000   4 100   2 650 11 250 13 900

1870–1872 1,50 28 000 17 300   7 750   3 000 10 750

1880–1882 1,65 33 700 24 700   6 500   2 000   9 000   500

1894–1896 1,87 42 100 27 000 11 150   1 500 14 950 2500   200

1909–1911 2,66 67 900 49 350 12 550   1 000 17 550 5000 1000

* 1878 utáni területre számítva. Az adatok tonnában értendők.

Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 115. 

II. 111. táblázat.

Az oszmán textilipari import és export alakulása, 1878–1913 (ötéves átlagok)

Év
Export (1000 török font) Import (1000 török font)

gyapot selyem gyapjú textil készáru

1878  344  541  447 5147

1881–1885  484  944  956 4877

1896–1900  373 2174 1285 3746

1905–1910  690 2448 1186 7997

1913 1206 1981 1433 9490

 Keskin, H.: Die Türkei i. m. 42. (vö. II. 8. táblázat).
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között  az importált gyapotcikkek (pamutfonal és -szövet együtt esen) értéke/tö-
mege megtízszereződött , majd 1840–1870 között  megnégyszereződött . Az import 
aránya a teljes fogyasztásból 80% fölé emelkedett , a helyi fonalkészítés összeom-
lott , míg a helyi késztermékek tömege előbb felére esett , majd megduplázódott , 
az importszövet tömegének felét-harmadát elérve. Ha azt feltételezzük, hogy egy 
oszmán fonó évi 60 kg fonalat fon ott hon, akkor 1820–1870 között  legalább 150 
ezer fonó adta fel foglalkozását az import hatására az eredeti 200 ezerből (–75%). 
Ezzel szemben a szövők esetében – 200 kg/fő termelést számítva – a csökkenés 
kisebb Pamuk adatait tekintve: csak 5000–15 000 fő az eredeti 55–60 ezer főhöz 
képest, mely így 10–25%-os esést jelent. Ez összességében csak a foglalkoztatott ak 
3%-át tett e ki. Az ipari szektort tekintve is bizonyos a hanyatlás: Pamuk számításai 
szerint ahhoz, hogy változatlan maradjon a textilipari munkásság aránya és szá-
ma (a birodalom lakossága alig nőtt ), ahhoz az 1820 körüli egy főre jutó textilipari 
felhasználásnak csak 0,3 kg-nak kellett  volna lennie (ennyit fedezett  a hazai terme-
lés), csakhogy már  Urquhart is ennél lényegesen nagyobb értékről számol be 1830 
körül. Így a dezindusztrializáció megkérdőjelezhetetlen.659 

Míg a helyi fonóipar lehanyatlott , a szövőipar magához tért és állta a versenyt 
a hazai gyáripari cikkekkel (de az importszövet tömegének csak harmadát tett e 
ki, míg 1880 előtt  még az importszövet mennyisége volt kevesebb). 1909 körül 
a birodalom gyáripari fonaltermelése 4000 tonna volt, s az import felét sem érte 
el, a fogyasztás 25%-át adva. Az 1000 tonnányi késztermék pedig csak a hazai fo-
gyasztás 2%-át tett e ki. A pamutcikkek felhasználása 150%-kal, a gyapjúfogyasztás 
háromszorosára nőtt  1911-re. Ekkorra az oszmán háztartás a textilipari termékek 
66%-át piacról szerezte be. Az oszmán textilipari export értéke ugyan ütemesen 
nőtt  a hagyományos selyemipari ágazatban is, de a textilipari készáruk importjá-
nak értékével nem versenyezhetett  így sem (II. 111. táblázat).

Bár sok textilmanufaktúra tönkrement, mások – kiheverve a vásárlók elvesz-
tését a nyugati cikkek 1820–1850 között i beözönlése után – erőre kaptak, sőt 1870 
után kifejezett en megélénkült a piac. Legtöbbször a külső körülményekben beállt 
változások tett ék próbára a helyiek alkalmazkodóképességét, s a változásokra való 
reakció módja és időzítése eldöntött e gyakran egy-egy térség vagy iparág sorsát. 
Ez azt is jelentett e, hogy a későn jövő  Török Birodalom csak követő (adaptációs) 
stratégiát volt képes kifejleszteni, a trendek diktálására nem maradt potenciálja. 

A fentiekre ékes példa, hogy 1830–1835 között  az indigó és a fa árának nö-
vekedése miatt  a burszai festett  szövet ára 100%-kal nőtt . Ez változatlan kereslet 
mellett  nagy profi tot eredményezett  volna, csakhogy mind a kül-, mind a belpiac 
keresletcsökkenéssel reagált. Így a selyemruházat termelése először 20 ezer, majd 
12 ezer darabra esett  vissza 1850 körül. A selyemszövők számára a termelés kiesés 
megélhetési válságot okozott , viszont egy másik ágazat, a félkész terméket ered-
ményező nyersselyem-készítés az emelkedő nyugati árak miatt  prosperált (itt  az 
áremelkedés nem eredményezett  keresletcsökkenést). 1834-ben franciák érkeztek 
a térségbe, valamint 12 olasz szövőgép, s ez újra fellendített e a selyemszövést. 

659   Pamuk számításainak hátulütője, hogy közvetlen adata az 1870 előtt i termelésre nincs, csupán a 
bérek stagnálása és a textilipari árak esése alapján számított a ki a termelést és az importot. Viszont 
a gyapotcikkek kapcsán lejátszódó folyamat reprezentatívnak tekinthető a textilipar egészére. 
Lásd  Pamuk, Ş.: The Decline and Resistance i. m. 205–225.
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 Bursza térségében 1860-ra már 46 gőzmalom volt, a termelés 98%-át adva és 4200 
embert foglalkoztatva,660 1910-re ez 19 ezer főre és 165 malomra nőtt . A termelés 
növekedésével együtt  (700 ezer kg nyersselyem  İzmirrel együtt ) azonban az árak 
is felükre estek 1850–1900 között . Egy másik példa:  Uşak a 19. század első évti-
zedében csak 50 ezer m2 szőnyeget szállított   Európába, 1900 táján 440 ezer m2-t, 
miközben 1840–1870 között  a szőnyeg ára 50%-kal emelkedett . Ez viszont sokakat 
túltermelésre ösztönzött , ami a minőség rovására ment, így végül  Uşak 1910-re 
elvesztett e jó hírét a külpiacokon.

 Konya szövői ugyan 1907-ben már csak a helyi lakosság szükségleteinek ötö-
dét elégített ék ki 1 millió piaszter értékben, s ezt is részben brit alapanyagokból (a 
tarsusi mellett ), de a brit textilipari alapanyagok behozatala nem minden esetben 
jelentett e a belföldi termelés tönkremenetelét, inkább szerkezetváltását. Bor 2000 
háztartása 1840 körül adanai, kayseri és konyai alapanyagot használt (az indigó 
import volt), és aladzsa néven forgalmazott  csíkos textiltermékeit Kayseribe és 
 Gümüşhanéba (a tengerpartra) exportálta. 1890-re a térség brit alapanyagra állt 
át: ekkorra a város lakossága megduplázódott  és 2250 szövőszék (minden máso-
dik háztartásnál) volt a városban.661  Sivas tartományban  Amasya szintén magához 
tért, és évi 2,4 millió piaszteres termelésével kiszorított a a brit termékeket – 10 000 
bála nyersanyagot (80–100 oka/bála) használtak fel  Harput és  Adana tartomány-
ból és ugyanannyi britet. 1907-ben 13 000 szövőszék volt az egész tartományban, 
33%-kal több, mint 10 évvel korábban.662

Szintén kitűnő példa a kihívásokhoz való alkalmazkodásra, szerkezetváltásra 
 Diyarbakır esete. A városban 1857–1864 között  nem csökkent a textilipari boltok 
száma, 650 körül állandósult számuk, jóllehet a szerkezeti átalakulás itt  is érez-
hető: a selyem- és gyapotruházatot árusító 150 bolt eltűnt, helyüket 180 textilbolt 
vett e át. A kilenc szövőszékárusító bolt szintén bezárt, ami a termelői kapacitás 
telítődését (illetve az importcikkek behatolását) feltételezi. A vörös fonalat elő-
állító üzemek zöme vörös fonalat eladó üzletekké alakult (vélhetően nem helyi 
termékről van eztán szó). 1850 körül a 15 ezer kg hazai termelésű selyem mellett  
30 ezer kg importfonalat használtak a térség iparosai. A textilipari termelés sem 
1863–1884, majd 1884–1903 között  nem csökkent (200 ezer darab)  Diyarbakır és 
 Mardin tartományokban, miközben a brit fonalimport megnyolcszorozódott .663 
Mivel a helyi piac csak ennek ötödét tudta felvenni, így a térség a belföldi és kül-
piacokra is termelt. A nyersselyem exportja a tartományból 25%-kal felülmúlta a 
késztermékek exportját, ami korábban nem volt jellemző, így az olcsó munkaerő 
került előtérbe (ami rontott a a vásárlóerőt).

Az agrárszektor és az ipar összefonódását, szoros egymásra utaltságát jelzi, 
hogy mikor  Aleppóban 1867-ben a jó gabonatermés miatt  leestek a gabonaárak, 
s emiatt  csökkent a parasztság vásárlóereje, hiába vált olcsóbbá a munkaerő, az 
iparcikkexport lehetőségeinek korlátozott sága (kis versenyképessége) miatt  a szö-
vőszékek száma is 6000-ről 800-ra esett  vissza. A gyapot áresésével az aleppói szö-

660   Miután a pápa engedélyezte az örmény katolikus lányok foglalkoztatását a malmokban, a mun-
kaerő ára is leesett .

661    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m. 60.
662   Uo. 61.
663   Uo. 67–70.
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vők az olcsó munkabérek és olcsó nyersanyag hatására Egyiptom  felé fordultak, 
és legalább a textiltermelés egynegyedét ott  helyezték el, ezzel újabb 3000 szövő-
széknek adva munkát. 1872-ben már 8–11 ezer szövőszék és további 1000 család 
megélhetését adta a textilipar. 1873-ban aztán ez is összeomlott , mert az anatóliai 
éhínség hatására a textilek fő felvevőpiacainak vásárlóereje meggyengült (II. 42. 
ábra): a trebizondiak ekkor inkább brit fonalat vett ek és megszőtt ék maguk a tex-
tilt. 1887-ben az újabb rossz termés hatására pedig inkább orosz terméket vásá-
roltak. Az aleppói szövőszékek száma megint 700-ra esett  vissza, majd 3000 fölé 
emelkedett  újra. 1898-ban az aydıni rossz termés, majd 1908-ban a keresztényekre 
kiterjesztett  sorozás miatt  esett  vissza a termelés:664 ekkor 10 ezer örmény mene-
kült el a térségből, az  Amerikába került örmények viszont támogatt ák a hazai tex-
tilipart. Ugyanígy, az – angolok ösztökélte – egyiptomi vámemelések is kiszorí-
tott ák a piacról a szíriai textilt. Látható, hogy a konstans visszaesés helyett  inkább 
a kihívásokra való reagálás volt a jellemző. Szintén a hanyatláselmélet ellen szól, 
hogy 1838-ban, 1869-ben, 1900-ban és 1907 körül végig 90–120 között  ingadozott  
a textilfestő üzemek száma a városban. A gyapotnyersanyag zöme (3,5–7 millió 
kg) itt  is import volt, és 1850-hez képest négyszeresére emelkedett  mennyisége, 
ami a szövőipar hanyatlását szintén kizárja (noha a hazai fonóipar nyilvánvalóan 
megrendült). 

Dióhéjban: az 1770–1790-es évek nekilendülését követő visszaesés után a fej-
lődés kibontakozását hátráltatt a, hogy 1830–1870 között , a nyugati ipari technoló-
giával való szembesülés során végbement a tradicionális oszmán textilipar válsága, 
s ugyanekkor kezdődött  az új struktúra felépülése is. Éppen emiatt  – az 1878–1911 
között i Bulgáriához hasonlóan – nem volt termelésnövekedés ebben a periódus-
ban. (A karlovói posztóscéh sorsán látszik – II. 42. ábra –, hogy csak a külső körül-
mények, mint a krími háború vagy az 1863-as gyapotválság tudták  ideiglenesen 
megtörni az 1838 után általánosságban hanyatló trendet, melyet az ipari átrende-
ződés és a külföldi termékek erősödő beáramlása egyaránt generált.)665 

Az 1873–1914 között i, újabb iparosodási szakaszt viszont már a termelés meg-
ugrása jellemezte. Az 1873-as európai válság a belpiac igényei miatt  új impulzust 
adott  a török textiliparnak.666 A pénzügyi válság eredményeképpen a vásárlóerő 
csökkent a birodalmon belül, ami drágává tett e az importáruk vásárlását a helyi 
lakosságnak, mivel az főleg mezőgazdaságból élt, és annak jövedelmezősége is 
csökkent. Emiatt  viszont a belső piacokra irányuló török textiltermelés fellendü-
lőben volt. De e jelenség sem egyöntetű: szintén az iparfejlődés ambivalenciájára 
utal, hogy bár  Ankara és  Moszul exportjában – noha ezek szárazföldi térségek vol-
tak – a külföld részesedése egyre nőtt  (30-ról 80%-ra, míg a szintén kontinentális 
 Harput és  Diyarbakır már 1880 táján külföldre irányított a exportja zömét: II. 112. 

664   Uo. 70–80.
665   Az összeírt posztósmesterek száma 1836–1845 között  összesen 95 volt (213 alkalmazott al, ami két 

alkalmazott at jelent mesterenként), 1861–1870 között  viszont 32-re csökkent számuk 98 alkalma-
zott al.  Todorov, N.: Iz isztorijata na karlovszkoto abadzsijsztvo i. m. 141–155.

666    Quataert, D. (ed.): Manufacturing in the Ott oman Empire and Turkey 1500–1950. University of 
New York Press, Albany, 1994. 87–88. Az 1873 előtt i periódusban viszont éppen az iparcikkek 
árának zuhanása (a növekvő import okozta kínálatnövekedés miatt ) terelte az exportra képtelen 
török iparosokat és kereskedőket a mezőgazdaság (és mezőgazdasági export) felé.
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táblázat), de belföldi exportjuk (a hazai fogyasztás) értéke stagnált. Árulkodó az 
is, hogy összességében a kivitel nem nőtt  1880–1900 között  e térségekben, csak az 
exportirányok átrendeződése volt megfi gyelhető. Vitathatatlan, hogy ezen adatok 
alátámasztják a török ipar versenyképességét és átstrukturálódását, de egyben el-
lentmondanak  Quataert belső piacok nagy szerepéről vallott  nézetének.

Az olcsó nyugati iparcikkek behozatala a török politikai elit számára mindig 
is egyszerűbb megoldást jelentett , mint a fejletlen hazai ipar támogatása, melynek 
ösztönzésére belső forrásból csak az adóból lett  volna lehetőség (a külföldi ipar 
gyámolítása viszont nem jelentett  lényeges államháztartási kiadást). Az adóforin-
tok (központosított ) modernizálásra fordítása helyett  így az adózás utáni jövede-

II. 42. ábra.

Az aleppói szövőszékek (háziipar) számának alakulása 1829–1908 között , 

illetve az 1875 utáni reindusztrializációs szakaszban (a) és 

a karlovói céhes posztóipar hanyatlása a dezindusztrializációs periódusban 

a foglalkoztatott  segéderő létszáma alapján (b)

 Todorov, N.: Iz isztorijata na karlovszkoto abadzsijsztvo i gajtandzsijsztvo 

(30-70-te godini). Izvesztija na Insztituta Botev-Levszki. Kniga 3. Szófi a, Izd. na 

BAN, 1959. 141–155.
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lem fordítódott  iparcikkek vásárlására, mely viszont a külföldieket gazdagított a, 
tehát a belső tőkefelhalmozás helyett  a tőkekiáramlást erősített e. Végeredményben 
az importpótló iparpolitikának nem voltak a  Török Birodalomban komoly szószó-
lói, exportösztönzőnek nevezni pedig a török gazdaságpolitikát nem lehet, hiszen 
az export a világpiaci trendek függvénye volt, s az állam éppenséggel korlátozta 
az exportot a magas exportvámokkal, melytől többletjövedelmeket remélt: az elté-
rő gazdaságpolitikai koncepciók, a protekcionisták, a provizionisták és a szabad-
kereskedelmet pártolók összecsapásának eredménye egy felemás rendszer lett . Az 
1870-es évek előtt i 8%-os belső vám nem kedvezett  sem a belső piac, sem a hazai 
ipar fejlődésének:667 a súlyos adók miatt  (amit a fokozódó nyugati verseny még te-
tézett ) 1850 körül  İzmir 18 kelmefestő üzeméből 16 bezárt. Az aleppói kereskedők 
is a vámok nagyságára panaszkodtak, a görög katolikus pátriárka szintén fi gyel-
meztetett , hogy a 12%-os exportvám nemcsak a kereskedelem, hanem a textilipar 
helyzetét is rontja. Az 1862-es módosítás ugyan az exportvámot 8%-ra mérsékelte, 
de a belpiacon elhelyezett  áruk esetében fennmaradt a vám (karagümrük). 1866-ban 
aztán az aleppói kereskedők újra kérvényezték, hogy a vámkulcsot állítsák vissza 
az 1839 előtt i 4–6%-ra. Miután az állam 1872-ben a belföldi vámot teljesen eltöröl-
te, az  Alexandrett án keresztül történő export vámértékét is 4%-ra mérsékelte.668

A fenti helyzet miatt  a brit és török gazdaság a 19. század végén már a török 
belpiacokért csapott  össze: a külpiacokat a törökök már az 1850-es évekre elvesz-
tett ék, gazdaságuk „defenzívába” szorult (II. 113. táblázat). Ezzel szemben  Bulgá-

667    Quataert, D. (ed.): Manufacturing in the Ott oman Empire i. m. 91.
668    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m. 4.

II. 112. táblázat.

Szárazföldi kereskedelmi központok exportja oszmán és külföldi területekre 

(1000 font sterling)

Terület Export éve
Más 

oszmán 
területre

Külföldre
Külföldre 

%-ban

Oszmán 
területre 
(index)

Külföldre 
(index)

 Ankara
1883 325 172 34,6 100 100

1887  62 318 83,7  20 184

 Diyarbakır
1890  60 125 67,6 100 100

1894  65  94 59,1 103  75

 Harput 
város

1887  61 130 68,1 100 100

1891  36  86 70,5  60  66

 Harput 
tartomány

1906 100  50 33,3

 Moszul 
város

1884 206 398 65,9 100 100

1896 219 888 80,2 107 223

1909 363 356 49,5 176  90

 Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 837. alapján.
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riában, noha 1901–1911 között  majdnem háromszorosára nőtt  az összes import 
iparcikk értéke, az import aránya mégis 60% alá szorult, ami a bolgár ipar magára 
találásának kezdeteit jelentett e. (1900 előtt  még itt  is csaknem teljes volt a külföldi 
behatolás.) 1910-re a török háziipar immár nemcsak a külföldi konkurenciával, 
hanem a hazai gyáriparral is megküzdeni kényszerült, de ennek ellenére még eg-
zisztált az önellátásra termelő, regionális piacoktól elzárt területeken. A kurdisz-
táni nők például nem rendelkeztek elég bevétellel ahhoz, hogy fonalat vagy akár 
gyapotot vásároljanak, ezért beálltak gyapotszedő munkásnak, s mivel fi zetségü-
ket természetben kapták, így ebből állított ak elő fonalat és ruházatot.  

 Quataert szerint a török nemzetközi kereskedelem sokkal kisebb jelentőségű 
volt 1700–1922 között , mint a belföldi (bár kétségtelenül látványosabb és ponto-
sabban dokumentált), így szerinte eltúlozzák a gazdasági behatolás következmé-
nyeit, a helyi ipar hanyatlását. 1862-ben például  Damaszkusz ötször annyi árut 
hoz be a birodalomból, mint külföldről (16 vs. 3,2 millió frank).669   Samsunban és 

669    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 834.

II. 113. táblázat. 

Az import előretörése a török belpiacokon

Terület Év
Hazai textilpiac igényeinek kielégítése (%)

import hazai ipar

 India 1800  –7 107

 India 1833   5  95

 India 1877  60  40

Oszmán Bir. 1820   3  97

Oszmán Bir. 1870  70  30

Oszmán Bir. 1910  75  25

 Indonézia 1822  18  82

 Indonézia 1870  62  38

 Indonézia 1913  88  11

 Mexikó 1800  25  75

 Mexikó 1879  40  60

Összes import iparcikk értéke millió levában Az import aránya %-ban

  Bulgária 1896  60  87

  Bulgária 1901  59  76

  Bulgária 1911 163  57

A területi változások is okozhatt ák az értékek módosulását: például az ambelakiai manufaktúra a görög állam kezébe 

került.

 Pamuk, Ş.– Williamson, J. G.: Ott oman De-Industrialisation i. m. és  Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European 

Capitalism i. m.  és Bulgáriára: Gerschenkron, A.: A bulgáriai iparosítás néhány vonása (1878–1939). In: A gazdasági 

elmaradott ság történeti távlatból. Szerk.: Berend T. I.–Ránki Gy. Bp., 1984., továbbá: Ta Van Long: Razvitie na naemnija 

trud v zanajatcsijsztvoto v Balgarija (1888–1910). Isztoricseszki Pregled, 1991/12. 60. alapján. 
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Ankarában az importforgalom 37%-a oszmán területről érkezett .  Mersin és  Sam-
sun áruinak fele a birodalmon belülre került (II. 112. és II. 114. táblázat). Ellene vet-
hetjük viszont az éppen általa felhozott  izmiri és ankarai példát, továbbá a belső 
piac nem termelt hasznot az országnak, csak az újraelosztást segített e elő. Miköz-
ben a világ kereskedelme 45-szörösére bővült, a török piac „csak” 15–16-szoros 
növekedést mutatott . A török piac bővülésének üteme tehát elmaradt a világátlagtól, így 
jelentősége is lecsökkent, s elvesztette az 1500-ban  Braudel szerint még világpiaci tenden-
ciákat befolyásolni képes jellemzőit.670 

A textilipari forradalom második hullámának ( Pamuk és  Williamson rein-
dusztrializációs periódusa) nyitányát jelentő első fonalgyárat 1864-ben hozták 
létre  Harput tartományban. Szórványban  Elaziğ és  Gallipoli térsége (1903) ren-
delkezett  jelentős textiliparral, a valódi ipari koncentráció viszont  Adana,  İzmir, 
 Szaloniki és  Isztambul körül jött  létre. Azonban az oszmán textilipar csak saját 
fonalszükséglete 13%-át állított a elő 1900 körül, s bár 10 év múlva ez 26%-ra nőtt , 
ez mégis azt jelentett e, hogy a külföldi hatalmak (és   Bulgária) az alapanyagim-
portban továbbra is jelentős szerepet játszott ak, mely pénzkiáramlást jelentett . A 
török gyapotfonalimport (Egyiptom  nélkül, mely exportőr volt), amely 1820-ban 
450 t/év, s 1840-ben már 4100 t/év volt, majd 1870-re ez 17 ezer tonnára, 1910-re 
pedig évi 50 ezer tonnára nőtt ,671 tanúskodik erről a folyamatról, másrészt a ha-
zai iparosítás dinamikájáról is (a szliveni és az izmiti szövőüzemek és ruhagyá-
rak a megnövekedett  állami kereslet kielégítését, illetve a nyersanyagimportnál 
nagyobb anyagi veszteséggel fenyegető késztermékimport helyett esítését voltak 
hivatott ak szolgálni). A török fonaltermelés viszont nem hagyta el az országot: 
 Adana fonaltermelésének 70%-át  Kayseri vásárolta fel:672 az oszmán ipari kapaci-
tás tehát nagyobb volt, mint a nyersanyagtermelés (ennek okairól már írtunk). Az 
oszmán fonal keresett sége nem minőségének, hanem a munkaerőnek volt köszön-
hető, mely 50%-kal olcsóbb volt az európainál.

Míg 1850-ben az állami gyárak csak 5000 embert foglalkoztatt ak, 1914-ben 
már 35 ezren dolgoztak az állami és privát gyáriparban, de arányaiban ez elma-

670    Quataert, D.: The Ott oman Empire 1700–1922. Cambridge University Press, 2000. 124.
671    Quataert, D. (ed.): Manufacturing in the Ott oman Empire i. m. 97.
672   Uo. 94.

II. 114. táblázat. 

Oszmán belkereskedelem az összforgalom %-ában

Kikötő Más oszmán területre Más oszmán területről

 Samsun, 1883 24 13

 Samsun, 1901 48 37

 Mersin, 1898 52 20

 Ankara, 1897 38

 İzmir, 1885 1 13

Quataert, D.: The Ott oman Empire 1700–1922 i. m.
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radt a szerb, bolgár és egyiptomi értékektől is. A munkaerő változatos volt. 1850 
körül katolikus, görög és örmény ortodox árvák dolgoztak a haditengerészet igé-
nyeit kielégítő textilüzemekben rotációs alapon, pénzért. Szintén ekkor szabály-
sértőket küldtek gyárakban dolgozni egy-két hónapra büntetésként (például ha-
mis súlyokat alkalmazó árusokat, a megengedett nél kisebb méretű kenyeret sütő 
péket stb.). Eleinte a földműves lakosság mentességet kapott  az adók és a katonai 
szolgálat alól, és még pénzt is kapott  a gyáripari tevékenységért. 1845-ben aztán 
egy reformmal e kiváltságokat eltörölték (a fi zetés megmaradt). 

Az állami mellett  privát befektetők is jelentkeztek az iparosítás második fázi-
sában: 1847–1868 között  legalább 21 privát malom létesült  Bursza környékén. Iz-
zet pasa szövőszékeket hozatott  nyugatról Burszába. 1862-ben  Trebizondban egy 
magánember bőrgyárat hozott  létre. Az ipari és közlekedési célú külföldi, direkt 
befektetések aránya a birodalomban csak 1880 után emelkedett  (addig főleg a vas-
utat célozták a hitelek). E befektetések 27%-a  Németországból jött , 50%-a  Francia-
országból (a francia ipari befektetések 80%-a e térségét célozta), a brit részesedés 
zuhanásáról pedig már írtunk. 1870 után elsősorban a malom- és élelmiszeripar 
indult fejlődésnek (liszt-, sör-, tésztaüzemek), de ekkor létesült  İzmirben a biro-
dalom legnagyobb vaskohója, mely 200 munkást foglalkoztatott .673 A gyáripar fele 
 Isztambulba, negyede  İzmirbe összpontosult. A gyárak 80%-a magánüzem volt, 
s csak 8%-a állami. A befektetések értéke ekkorra elérte az 1,2 milliárd piasztert, 
miközben 1888-ban még csak 200 millió piasztert tett  ki (II. 40. ábra).674 A gazdasá-
gi válság idején az állami ösztönzők is megjelentek, noha ezeknek a forráshiány 
miatt  nem volt nagy jelentőségük. 1874-től a gyáraknak szükséges felszerelések 
beszerzése vált vámmentessé. A fonalat pedig 1876-ban mentett ék fel mindenféle 
vám alól.675 Így a britek és amerikaiak nemcsak a nyersanyagexportjuk, hanem a 
textiliparhoz szükséges gépek exportja révén is nagy többletre tehett ek szert, csak 
Singer varrógépből évente 11 ezer darab érkezett  1907 körül az országba.676 

Tulajdonképpen azzal a folyamatt al szembesülünk, hogy míg  Nyugat-Európa 
az ipari forradalom következő szakaszába lépett , és újfent magas hozzáadott  ér-
tékkel bíró termékeket tudott  piacra dobni, addig a török textiliparnak meg kellett  
küzdenie a későn jövők hátrányával: a textilpiac telített ségével és a gépesítés tőke-
igényével. Nem is vált dominánssá a rugalmatlanabb, tőkeigényesebb nagyüzemi 
forma. A török textilpiac elvesztése  Nyugat-Európának nem jelentett  volna ko-
moly megrázkódtatást, hiszen a többi iparágban lépéselőnyben volt a törökökkel 
szemben (ráadásul az aszimmetrikus viszonyokra utal, hogy 1820–1860 körül a 
brit textilipari exportnak csak 5–10%-a ment az Oszmán Birodalomba, miközben 
ez a birodalmi textilfogyasztás zömét adta). Így akár igazat is adhatunk  Quataert-
nek a  Pamukkal folytatott  vitájában a textilipari termelés volumenét és a külföldi 
jelenlét nagyságát illetően, ez lényegében mit sem változtat azon, hogy a török 

673    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 901.
674   Ez abszolút értékben a bolgár (120 millió frank) duplája volt, de lakosságarányosan kisebb, a nagy-

ipari dolgozókhoz mérten pedig hasonló.
675   Ez a török exportőröknek alig használt, hiszen a fonalexport kicsi volt, s a vám már ekkor sem volt 

magas, a készterméket előállító fonalimportőröknek annál inkább hasznos volt.
676    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m. 56.
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ipar nem tudott  kibontakozni a többi ágazatban sem (példa erre a vasutat kiszol-
gáló iparágak csökevényessége). 

A török ruházati ipar válasza az volt, hogy csökkentett e árait azáltal, hogy 
a céhtagok helyett  bedolgozókkal dolgoztatott , és zömmel török cérnát és fona-
lat használt.677 Durva textilt állított ak elő, és a tradicionális közösségek számára 
igyekeztek divatot diktálni a török cégek, s 10%-kal olcsóbb munkabéreik révén 
próbáltak versenyezni az importcikkekkel.

A fenti példa azonban nem jelenti a céhes ipar általános válságát: ezzel kap-
csolatban számos (gyakran téves) általánosítás él a köztudatban. Ilyen, hogy (1) a 
céh képes kontrollt gyakorolni a munkaerő felett , s minden munkás céhtag volt. 
(2) A céh restriktív és monopolisztikus. (3) Vallásilag homogén. (4) A politikai 
autonómia teljes hiánya jellemzi. (5) Minden munkás férfi . (6) A céh felépítése, a 
céhen belüli hierarchia hasonló az európaihoz. A kutatás sokáig ezt a csoportot 
célozta meg, de Quataert szerint a céhes ipar még csak nem is reprezentatív a biro-
dalom ipari munkássága szempontjából, ráadásul a fogalom sem homogén jelen-
séget fed. A szigorúan szervezett  céhek éppúgy esnáfként kerültek feltüntetésre, 
mint a szervezeti keret nélkül űzött  foglalkozások. Sok esetben az esnáf terminus 
technicus nem is jelent ténylegesen működő céhet, hanem csak azt, hogy az ille-
tő személy gazdasági aktivitása miatt  adóköteles. Az 1970 előtt i történetírás úgy 
kezelte a céheket, mint amelyeket az állam hozott  létre, hogy biztosítsa a lakos-
ság szükségleteit. A céhen belüli társas kapcsolatok vizsgálata éppúgy, mint a céh 
működése, hierarchiája nem képezte kutatás tárgyát. Szintén általánosítás, hogy a 
céhek mind tönkrementek az ipari forradalom során.

A valóságban azonban számos céh politikai privilégiumokkal rendelkezett  
( Szeresz,  Bursza,  Damaszkusz). A restriktív-korlátozó céh jelensége a 18. századi 
belső válságok és a nemzetközi kompetíció fokozódásának következménye, s nem 
eredeti sajátosság, és nem is mindig tartós.  Damaszkuszban például a mesterek 
akadályozták a legények fejlődését, akik végül fellázadtak ellenük és megdöntöt-
ték szervezeti uralmukat. Az ankarai moherszövő céh és a szaloniki gyapjúruhá-
zat-készítők teljesen tönkrementek, mikor európai versenytársakkal találkoztak, 
de maga az iparág mégsem omlott  össze. A damaszkuszi iparoscéhek viszont 
nagyfokú alkalmazkodóképességről téve tanúbizonyságot megérték az első vi-
lágháborút is. Míg a 17. században a kereskedők azért szervezték meg a kiadási- 
bedolgozás rendszert vidéken, hogy elkerüljék a céh és az állam joghatóságát, a 
18. század folyamán maguk a kézművesek menekültek vidékre például  Tokatból, 
hogy csökkentsék cikkeik előállítási árát és így növekedjen versenyképességük. 
Ebben az esetben nem a külföldi verseny erősödése ösztönözte a migrációt, hanem 
az oszmán adóbérlők rablógazdálkodása. Az oszmán fuvaroscéhek 1900 körül 
erősebbek voltak, mint korábban bármikor, hiszen az oszmán kereskedelem a 19. 
század során megtizenhatszorozódott . 1908-ban például az ifj útörök elit komoly 
szövetségesi kapcsolatot ápolt a muszlim kikötői munkásokkal, demonstrálva a 
mozgalom politikai erejét, illetve megfélemlítve más közösségeket (főként a ke-

677    Quataert, D. (ed.): Manufacturing in the Ott oman Empire. i. m. 97. A munkásságra lásd:  Quataert, 
D.–Zürcher, E. J. (eds.): Workers and the Working Class in the Ott oman Empire and the Turkish 
Republic, 1839–1950. London, 1995.
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resztény hordárokat és kisiparosokat, hiszen a muszlimok emlékeztek arra, hogy 
1826 után a szultáni hatalom lecserélte és száműzte őket, keresztényekkel feltöltve 
soraikat). Ez a koalíció tulajdonképpen a janicsárság és a városi munkások között i 
korábbi szövetségre emlékeztetett .678

Noha  Isztambulban a cipészek szinte teljesen eltűntek az 1850-es évekre, 
1900-ra helyreállt tekintélyük. A céhes forma viszont eltűnt. Ennek ellenére a helyi 
cipőkészítők nemcsak a belpiacot voltak képesek ellátni, hanem Egyiptomba is 
exportáltak, csak most decentralizált műhelyekben tulajdonos-mesterek vezetése 
alatt  dolgoztak. A kereskedők rendelték a nyersanyagot és hozták a megrendelő-
ket. Minden műhely 5–50 női munkaerőt foglalkoztatott , akik között  jelentős volt 
a munkamegosztás és igen alacsony bérekért dolgoztak.

A textiliparban  Trebizondban a nők szőtt ék a selymet a turbánhoz közvet-
lenül a kereskedők számára, míg  Aleppóban gyermekek és nők dolgoztak a férfi  
mesterszövők vezetése alatt . A feltételezésekkel szemben a női munkaerő szerepe 
egyre jelentősebb lett . A selyemszövésben több mint 30 ezer nő és gyermek dolgo-
zott   Bursza és  Libanon térségében (a 35 ezer gyáripari munkás mellett ), ráadásul 
az oszmán viszonyokhoz képest meglehetősen szokatlan módon gépesített  üze-
mek alkalmazott ai voltak. A szőnyegkészítés további 60 ezer embert látott  el mun-
kával 1914-ben a gyapjú előkészítésétől a szőnyegcsomózásig. Az európai tőke 
uralta iparágakban általános volt, hogy a hierarchiában a muszlimok az euró paiak 
és a helyi nem muszlimok után következtek csak (a hivatali hierarchiához képest 
éppen fordítva), nagy elégedetlenséget okozva ezzel. Az emberek egyébként gyak-
rabban dolgoztak együtt  közös származási helyük alapján, mintsem közös val-
lásuk vagy azonos nemzetiségük szerint, tehát az etnikailag homogén céhekről 
alkotott  képzet is részben téves.679

Az iparosítás sok török céhet tönkretett, de mint láttuk, ez nem feltétlenül 
jelentette az ipar hanyatlását, csak a szervezeti és üzemi keretek átalakulását. A 
céhek még a 18. század végi perzisztens infláció idején alakultak, amikor a mester-
emberek önvédelmi csoportokat szerveztek. Az ipari forradalom előestéjén virá-
goztak a céhek, melyek ugyan megélhetést nyújtottak, de drágán termeltek:680  Isz-
tambulban 287 céh volt még a 19. század végén is,681  Szalonikiben 1860 körül 116. 
 Osman Nuri kortárs adatai alapján rekonstruálható a céhek hanyatlása: 1825-ben 
az ötvöscéh még 1500 taggal rendelkezett a fővárosban. A világpiaci hatások ered-
ményeképpen azonban a termelés 25 év múlva visszaesett, és a céhtagok közül 
sokan tönkrementek. A fővárosi és burszai selyemszövők létszáma 10 ezer fő volt 
a 19. század első felében. Mivel termékeik igen népszerűek voltak a fővárosban, a 
kormányzat még szubvencionálta is őket: rendelettel biztosították számukra a szük-
séges nyersanyagot. A század második felére azonban a nyersselyem ára 
 Európában megugrott, így a burszai nyersselyem-termelők a hivatalos támogatási 
politikára fittyet hányva külföldön értékesítették termékeiket. Így a helyi selyem-
szövők áruhiánnyal és drágulással szembesültek, s ez hanyatlásukat eredményez-

678    Quataert, D.: Labor History and the Ott oman Empire, c. 1700–1922. International Labor and 
Working-Class History, 60, 2001/3. 93–109.

679   Uo.
680    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 140.
681    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m. 56.
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te (lásd pár oldallal előbb).682 A manchesteri fonal beáramlása és a gyapottermékek 
terjedése miatt sokan elpártoltak a selyemtől, amire a selyemszövők olcsóbb, de 
rosszabb minőségű termékekkel válaszoltak, ezzel azonban maradék híveiket is 
elidegenítették. 

A termelés eltolódását az alapanyaggyártás irányába a francia selyemhernyó- 
tenyészeteket pusztító járvány kitörése is motiválta: miután a pebrine (ma gyarul: 
szemcsekór) nevű betegség felütött e fejét a francia selyemhernyótelepeken és 
1853–1856 között  a gubótermelés 26-ról 8 millió kg-ra esett , a peték, a gubók és 
a nyersselyem ára is az egekbe szökött . A fertőzéstől mentes  Bursza felvirágzott  
(a nyersselyemtermelést már az 1830-as években gépesített ék, szemben a szö-
véssel), francia befektetők új eperfaültetvényeket hoztak létre a környéken. A 
gubótermelés 4 millió kg-ra, a nyersselyemé 600 ezer kg-ra nőtt . A kínai és japán 
nyersselyemexport növekedése, majd a pebrine törökországi elterjedése (1857) 
azonban veszélyeztett e a prosperitást. A  Szuezi-csatorna megnyitásának évére 
(1869, mely maga is a törökök riválisait hozta kedvező helyzetbe a szállítási 
árak esése miatt ) a nyersselyemtermelés 200 ezer kg-ra esett  vissza, s az 1880-as 
években 150 ezer kg-ra csökkent, miközben a gubótermelés is 80%-kal zuhant 
1850–1881 között . Ráadásul 1865-ben Louis Pasteur kidolgozott  egy módszert 
a fertőzésmentes gubók azonosítására, amit a franciák gyorsan átvett ek. A tö-
rökök is igyekeztek egészséges állományt hozni az országba, de az évi 3 millió 
frank nagyságrendű peteimport a tőkeszegény térségnek megterhelő volt. Fel-
ismerve a mások tönkretételében rejlő lehetőséget, sokszor fertőzött  állományt 
adtak el drágán az oszmán vevőknek. Az 1880-as évektől azonban meglepő 
módon szárnyalni kezdett  az iparág: a peteimport 59 ezer unciáról 1000 uncia 
alá esett , s 1902–1905 között i 30 ezer unciáról 190 ezer uncia fölé nőtt  a hazai 
előállítású peték mennyisége, a gubótermelés az 1880-as évek 2,5 millió kg-járól 
1910-re 7 millió kg fölé nőtt , a nyersselyemé újra közelített e a 700 ezer kilo-
grammot, miközben a peteexport 400 ezer unciára nőtt   Perzsia és  Oroszország 
irányába. A nekilendülés oka itt  is külső hatásokban, a kereslet megélénkülé-
sében keresendő: 1870-től az USA selyemimportja megnégyszereződött , s ezt a 
megtizenkétszereződő japán termelés sem tudta kielégíteni, így a török selyem 
újra betört a világpiacra. 1912-re a világ nyersselyemigénye is megnégyszerező-
dött  1880-hoz képest és 27 millió kg-ra nőtt  – ennek 3%-át adta  Bursza. A francia 
selyemtermelés továbbra is csak 600 ezer kg körül maradt, míg az igény 4 millió 
kg volt, az oszmán selyem tehát visszahódított a régi piacát:  Bursza termelésé-
nek 80%-a ide irányult. 

682    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 890.

A burszai selyemtermelés másodvirágzása 1880 után 

Év Importált pete (1000 uncia) Hazai tenyésztés Export (1000 uncia)

1888–1890 70  31   0

1891–1895  9 106  60

1901–1905  1 192 423

Hüdavendigar vilayeti Sahnamesi, 1907. 267–268.
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A piacbővülés azonban csak részben felelős az újbóli fellendülésért. A Dett e 
Publique szintén támogatt a a török selyemtermelést (hiszen ez neki is érdeke 
volt, lévén az exportbevételek kezelője), sőt az importot vámmal sújtott a. A kor-
mányzat hároméves földadómentességet adott  minden új eperfaültetvénynek, 
míg a selyemtermelést mentesített e a haszonadó (temetuat vergisi) alól. Emellett  
egy  Franciaországban tanult örmények (Torkomjan és Bejazjan) vezett e állami 
iskola is megnyitott a kapuit a modern selyemtermelés eredményeinek tovább-
adására. 1888–1905 között  1300 ember tanult itt : 75%-uk  Bursza környékéről szár-
mazott  és zömük (75%) görög vagy örmény volt, noha a térségben a keresztények 
csak a lakosság 17%-át tett ék ki. Így a selyemtermelés és -export teljesen örmény 
és görög kézbe került (ennek 1923 után lesz jelentősége). 

A termelés fejlett ségére utal, hogy míg 1890 körül a világban 39 kg gubót 
lehetett  1 uncia petéből előállítani, addig  Burszában ez 45 kg volt,  Diyarbakır-
ban viszont csak 20-28 kg. A selyemtermelésben a női munka dominált, mert a 
család férfi  tagjai továbbra is főleg gabonatermesztésből éltek, tehát a selyemből 
származó jövedelem kiegészítő jellegű volt. A gubótermést az adót beszedő Dett e 
Publique emberei ellenőrizték, eladni is csak az ő jelenlétükben lehetett . A se-
lyemszövők a nyersselyem csupán 10-20%-át szőtt ék a hazai piacra. A burszai se-
lyemgyárak közül három esett  az 1913-as ipartörvény támogatásának hatálya alá 
(750 munkanap/év, 1000 líra alaptőke, 5 lóerőnyi gépi erő). A malmokban 19 ezer 
munkás dolgozott , ebből 4600 fős gyáripari keretek között . E 41 üzemből 26 görög 
és örmény kézen volt, míg hatot külföldiek birtokoltak, kett ő állami tulajdont 
képzett . A termelési fázis modernizálására csak a századforduló után, 1908-ban 
került sor (noha gőzmeghajtású selyemgombolyító berendezéseket már 1830-ban 
is alkalmaztak  Burszában). Az 1914-es hadüzenet teljesen elzárta  Burszát a ke-
reskedelmi partnereitől, s nagyon rövid idő alatt  összeomlott  az exportpiac. A 
gubótermesztés 7,8 millió kg-ról 0,8 millió kg-ra esett  vissza. A várost 1920-ban 
görögök szállták meg, s az eperfák több mint kétharmadát kivágták tűzifának.683 

Az ankarai moherszövők 1815-ben még 1500–2000 szövőszékkel rendelkez-
tek. Itt  megint az volt a probléma, hogy a kormányzati tilalom ellenére a termelők 
az alapanyagot nem az ankarai céhnek, hanem a jobb árat kínáló nyugatiaknak ad-
ták el, akik viszont a gépi megmunkálás miatt  olcsóbb készterméket állított ak elő, 
mint a céh. Nem csoda, hogy a céh lehanyatlott . Látható, hogy az oszmán állam 
politikája, a belpiaci árak mesterséges alacsonyan tartása az erősödő szabadkeres-
kedelmi tendenciákkal szemben nem nyújtott  védelmet a hazai céheknek, akiknek 
prosperitása éppen a világpiactól való elzárkózásban volt keresendő.

A valóságban azonban a céhek hanyatlása nem jelentette az iparág hanyatlását vagy 
hogy nem képződtek új munkahelyek. A céhen kívüli textilipar már 1800 körül jelentő-
sebb volt, mint a céhes. Az erzurumi szövőnőkről (akik nem céhes keretek között  
dolgoztak) például csak azért van tudomásunk, mert 1841-ben egy folyamodvány-
ban adómentességet kértek. A moher felhasználása pedig nemcsak az ankarai céh 
kiváltsága volt, hanem magánemberek is feldolgozták az angórakecske szőrét.

Helyenként a céh is tudott  reagálni a környezet változásaira, noha igen merev 
szervezet volt. Az isztambuli selyemszövő céhen belül akár 14-szeres jövedelem-

683    Quataert, D.: The Silk Industry of Bursa, 1880–1914. In: The Ott oman Empire and the World Eco-
nomy i. m. 284–300.
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különbség is lehetett  1820 körül, ami nyilván eltávolított a egymástól a céhtagokat, 
s a vallási-származási szolidaritás ilyenkor nem működött . A céh egyébként is túl-
specializáltt á vált, s egy-egy termék készítésére vagy munkafolyamat végzésére 
szakosodott , ezért is volt magas a számuk. Az alkalmazkodás jele volt, hogy an-
karai moherszövők például feladták törekvéseiket, hogy nyomott  áron szerezzék 
meg az alapanyagot, inkább helyi nőket bíztak meg a moher megvásárlásával és 
szövésével, mert a munkaerő olcsósága ellensúlyozta a növekvő beszerzési ára-
kat és a gépesített  nyugati technológia árcsökkentő hatását. A nők céhen kívüli 
alkalmazása már a század kezdetétől jelentős volt: csak az isztambuli cipészcéh 
alá bedolgozók között  1000 nő volt. A szövőnők 50%-kal olcsóbb, igaz rosszabb 
minőségű fonalat állított ak elő, mint a céhesek.684  Trebizondban a nők felét foglal-
koztatt a a textilipar – a termékek árai 50%-ot estek a század első felében.

A kormányzat már 1805-ben alkut kötött  a céhekkel – csak azokat a ruhákat 
lehetett  eladni a piacon, melyek a kormányzat pecsétjét (tamga) viselték, így a cé-
hek ki tudták zárni a konkurenciát (akár más helyen dolgozó céhekét is), az állam 
viszont meg tudta adóztatni az iparcikkeket. Ez a darabok után számolt adó 1839-
től átalakult haszonadóvá.

Gyakran a gyár és a céh ugyanazért a piacért versengett  – így járt az izmiti pa-
pírgyár. A kormányzat egy megegyezés keretén belül a gyári készterméket átadta 
a céhnek értékesítésre, mely megtarthatt a a befolyt érték 10%-át. Később azonban 
a gyár igazgatója túl költségesnek ítélte ezt a gyakorlatot és elállt tőle. 1852-ben 
egy kormányzati hivatalnok a szőnyegszövés gépesítése ellen lépett  fel, mondván, 
hogy nincs elég szén, sok munkanélküli lenne, és a gyár létesítésének költségei és 
a munkabérek magasabbak lennének, mint a jelenlegiek. 

A monopóliumok 1838-as eltörlése azt jelentett e, hogy szabaddá vált a nyers-
anyag forgalmazása és annak ára is felszabadult a korlátozás alól: bár ez a céhek 
helyzetét megrendített e, az új lehetőségek miatt  egy sor üzlet és üzem nyílt ugyan-
abban az iparágban. A fezfestők viszont korábbi kiváltságaikra-engedélyeikre (ge-
dik) hivatkozva sikeresen ellenálltak a változásnak és továbbra is monopolizálták a 
piacot. Itt  tehát az állam a korábbi döntésével és a reformokkal is ellentétes döntést 
hozott . (1841-ben a fezhane – gépesítés miatt  – elbocsátott  volt állami munkásai, 
valamint a fezkészítő és -festő céh tagjai vesztek össze, s a vita egészen 1862-ig 
eltartott , amikor egy állami beavatkozás az utóbbiaknak adva igazat betiltott a a 
kontárok tevékenységét.)685 Néha az iparág annyira fellendült, hogy az engedé-
lyezett  (gedikkel rendelkező) üzemek-üzletek száma nem tudta kielégíteni a ke-
resletet. Ekkor viszont a kormányzat engedélyezte a gedik nélküli üzletek megnyi-
tását is azzal a feltétellel, hogy duplaannyi adót fi zetnek, mint a kiváltságlevéllel 
rendelkezők, de a céhnek még ez is megérte. Az 1860-as években aztán számos 
céhet összevontak, kereteiket fellazított ák és bárki tagja lehetett , aki korábban nem 
volt céhtag.  Bulgáriában sikerült feloldani a céhesek által előállítható késztermék 
mennyiségére vonatkozó korlátokat, így manufaktúratulajdonos is lehetett  céhtag.

A nem céhes jellegű ipar helyenként virágzásnak indult, még olyan tradicio-
nális, „elavult” iparágakban is, mint a selyemkészítés. A burszai üzem hanyatlása 

684    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 894.
685    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m. 54–55.
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nem volt általános. A selyemszövésben beálló technikai újítások a 19. századig 
nem érték el  Burszát, így – és az infl áció szintén ezt erősített e – a nyersselyem ára 
emelkedett  az birodalomban. Írtuk már, hogy ez azonban nem rett entett e el a brit 
és holland kereskedőket, hiszen stabil valutájuk kelendő, az áremelkedés pedig az 
ő viszonylatukban elhanyagolható volt. Ehhez képest viszont a kész selyemruházat 
árának emelkedése elenyésző volt, ennek részben oka a gyapotruházat és a gyapjú 
elterjedése, amely a selyemruházat árára is hatott . A növekvő nyersanyagköltsé-
gek a burszai gyár hasznát csökkentett ék, illetve a késztermék helyett  a selyemfo-
nal előállításának kedveztek – ezt használta ki  Libanon is. Másik jelenség, hogy az 
oszmán gyapjúruházat ára alacsonyabb volt, mint a behozott  nyugatié, s mégis az 
utóbbi iránti igény növekedett . Az, hogy a nyugati áru nem szorult ki a piacról, 
az eleinte annak volt köszönhető, hogy a kereslet mögött  a 19. század elején még 
egyértelműen az elit igényei álltak (a gyapjúruha nem a széles tömegek viselete 
volt) – az oszmán társadalomban a 17–18. században lejátszódó redisztribúció va-
gyoni egyenlőtlenségeket termelt, s így egy ekkor szűk réteg kezén összpontosult 
a vásárlóerő zöme. (Ez fordult meg 1850 után.)

Az 1850-es években  Libanon térségében még csak 9-10 selyemgyár volt, 1867-
re 67 (amelyből 10 volt francia), 1885 körül pedig már 105. A fellendülés az 1861-es 
Reglament Organique eredménye volt, mely enyhített e a helyiek terheit, ugyanak-
kor a kereskedelmi ügyletekben növelte az európai befolyást.686 Hátrányos volt vi-
szont, hogy a selyemhernyó-tenyésztés teljes egészében az importon alapult, mert 
 Libanon klímája számos betegséget okozott  a gubókban. A gyárak tulajdonosai 
zömmel libanoni keresztények voltak, de 15 drúz és muszlim is volt között ük. 
Ennek oka pedig az volt, hogy ők nagyobb sikerességgel gyűjtött ék be a helyi kis-
termelőktől a gubót társadalmi kapcsolatrendszerük révén, mint a franciák, akik-
nek ugyan közvetlen kapcsolatuk volt a ruházati ipar és a hitelezés központjának 
számító Lyonnal, de nem a helyi társadalommal. Ugyanekkor keresztényként a 
franciák pártfogoltjai voltak (ez versenyképesebbé tett e őket a többi felekezett el 
szemben), s francia tőkéből működtett ék selyemszálfonó üzemeiket. Egy ilyen 
gyár megépítése és üzemeltetése évi 8–10 ezer frankba került, a gubók felvásárlása 
egy évben szintén 3500–5000 frankot jelentett . (Ez olcsóbb volt, mint a nyerssely-
met szövő gyárak üzemeltetése – lásd az iparosítás első fázisáról szóló fejezetet.) 
A gyárak kapacitása alapján a gubófelvásárlás éves mértéke összesen 12–15 millió 
frankra volt tehető, ennek felét viszont helyi tőkéből nem tudták fedezni, az  Fran-
ciaországból jött  részben bejrúti bankokon keresztül.687 

Az iparág hanyatlása már a világháború előtt  megkezdődött : a japán és a 
kínai selyemfonal ára ugyanis a helyi fele volt, ez a helyi gubótermelők kiszo-
rulását jelentett e a vertikumból. Ez meg is látszott : az évi 15 ezer libanoni ki-
vándorlása ugyanis súlyosan érintett e a mindössze 200 ezer felnőtt et számláló 
keresztény közösséget. Ez viszont növelte a munkabéreket, ami csökkentett e a 
profi tot, ami pedig megint az olcsóbb nyersanyag beszerzését ösztönözte ördögi 

686    Owen, R.: The Silk-Reeling Industry of Mount Lebanon in 1840–1914: A Study of the Possibilities 
and Limitations of Factory Production in the Periphery. In: The Ott oman Empire and the World 
Economy i. m. 277.

687   Uo. 278.



472

II. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN (1774–1915) 

kört eredményezve.688 A selyemfonalgyártás a két világháború között  már nem 
tudta visszaállítani 1910-es 5 millió kg-os termelését (II. 43. ábra), s 1929-ben is 
csak 3,5 millió kg volt, ami hamar visszaesett  az 1920-as 800 ezer kg-ra a nagy 
gazdasági világválság során.

A kisipar és a gyáripar rivalizálása a belpiacon megint a törökök számára volt 
káros, s ezt tetézte a külföldi hatalmak megjelenése a török belpiacon. Világossá 
vált, hogy a török gyáripar, ha alkalmas is a külföldi termékek kiszorítására, azt 
csak speciális termékek esetében és gyakran a hazai kisipar kárára tehett e. A kis-
ipar-háziipar főleg a kis vásárlóerejű vidékeken maradt életképes, ahol munkára 
fogták a nőket, gyerekeket, s zömmel önellátásra termeltek.  Erzurum,  Diyarbakır 
és  Harput térségében a 12 ezer szövőszékből 8000 vidéken volt. Itt  az idő nem 
volt pénz, így a termelékenység sem volt kritérium, gépesítésre sem volt szükség: 
 Aleppóban a nők ott hon évente fejenként 100 kg textilt állított ak elő,  Harput tarto-
mányban a kurd közösségek egy év alatt  700 ezer kg pamutot termeltek,  Mardin 
városa ezzel a módszerrel 1907-ben 45 ezer kg textilt állított  elő. 

Mint említett ük, Quataert szerint az import szerepének jelentőségét Pamuk 
és Williamson eltúlozták: a teljes török textilimport csak 800 ezer ember szük-
ségletét tudta kielégíteni a birodalomban, miközben 25 milliós volt a lakosság. 
(Óriási különbség ez  Pamuk 70%-os külföldi dependenciájához képest!) A II. 113. 
táblázat adatai így a gyáripari formára lennének igazak csak.  Damaszkuszban 
az 1860-as években az oszmán áru értéke ötszöröse volt a külföldinek. A II. 112. 
táblázat adataival ellentétben itt  a belpiac jelentőségére utal, hogy a fő export-
cikk, a gabona 25%-a került csak külföldre, 75%-a a belpiacokon cserélt gazdát, 
nem csak a közlekedés fejletlensége miatt .689 Másfelől viszont maga Quataert írja, 

688   Uo. 279.
689    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 127.

II. 43. ábra. 

A libanoni selyemtermelés évi átlagos mennyisége

 Owen, R.: The Silk-Reeling Industry of Mount Lebanon i. m. alapján.
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hogy míg 1830 előtt   Anatóliában jószerivel nem lehetett  európai árut kapni, de 
1836-ban már  Trebizondban is volt bolt, mely európai cikkeket kínált eladásra, 
ami a behatolás gyorsaságára és teljességére egyaránt utal. Így nem érthetünk 
egyet a bekezdés elején kifejtett  véleményével: a török iparcikkexport ugyanis 
kicsi volt az importhoz képest, azaz még a 800 ezer hazai fogyasztó elvesztését 
sem kompenzálhatt a. A belpiac pedig csak újraelosztást képes végrehajtani, ahol 
ráadásul megjelent riválisként a külföldi alapanyag és a külföldi gép (amely vi-
szont már jelentős tételt jelentett ). Quataert ennek azt veti ellen, hogy ha még 
olyan elmaradott  és nem exportra termelő tartományokban is, mint  Harput, 
 Diyarbakır,  Moszul, a belső forgalom összesen 1 millió font volt (exportot vá-
rosokra bontva lásd: II. 112. táblázat), ami a török export kb. 5%-ával ekvivalens, 
mekkora lehetett  akkor a többi város (kikötők) belső forgalma?690  İzmir 300 mil-
lió piaszteres forgalmának ugyan csak 15%-a származott  a birodalomból, de ez 
így is 2,2 millió angol font. Viszont ez megint csak a belső piaci viszonyokra 
vet fényt, ahonnan az állam többletjövedelmet csak az indirekt, forgalmi adók 
által realizálhatott  volna, amivel végeredményben saját lakosságának jövedel-
mét vonja el. Ez ekkor nyugaton bevett  gyakorlat volt, de a birodalomban az 
indirekt adók részesedése 25% alatt i volt a bevételekből a századforduló előtt , 
részben az alacsony fogyasztási szint miatt . (Zömmel önellátó gazdálkodás ese-
tén a piaci forgalom megadóztatása nem hoz nagy jövedelmet. Adóztatható jöve-
delemtöbblet a nyersanyaghoz hozzáadott  munka értéke révén állt elő, a keres-
kedő megadóztatása indirekt adókkal tulajdonképpen burkolt vámemelésnek is 
tekinthető. Mivel a vámok s belső vámok is csökkenő tendenciát mutatt ak, az 
indirekt adó legfeljebb ezt a kiesést kompenzálta, de többletjövedelmet a keres-
kedelemből az állam nem tudott  realizálni.) Összefoglalva, a belkereskedelem-
ből nett ó haszonra szert tenni nehéz volt, inkább a jövedelmek redisztribúciója 
valósult meg (minden bevétel az országon belül jelentkezett  kiadásként is). Ha a 
belkereskedelemben fellépő nett ó hasznot a forgalom 15%-ára tesszük (a nyers-
anyagból iparcikké alakítás, majd az eladás során fellépő haszon összegeként), s 
a belkereskedelmet a külkereskedelemmel ekvivalensnek feltételezzük, akkor a 
haszon 4 millió font, ezt 10%-os adó alá vetve az állami bevétel 50 millió piaszter, 
a költségvetés 2%-a.

Mindenesetre Jooris 1857-es adatai alapján691 rekonstruálható a gyapott er-
melés és gyapotexport regionális megoszlása is, az exportált gyapot termeléshez 
viszonyított  nagysága alapján pedig a helyi háziipar igénye, illetve a dezinduszt-
rializáció foka is megbecsülhető.  Thesszália,  Macedónia,  Kis-Ázsia és  Libanon az 
országos átlagnál nagyobb arányban hasznosított a a termelt gyapotot (a belső te-
rületekről pedig kikötő híján adat sincsen), Egyiptom  és  Damaszkusz pedig elő-
rébb járt a dezindusztrializáció és a speciális mezőgazdasági exportőrré válás út-
ján (az exportból való részesedésük meghaladta a termelésből való részesedést: II. 
115. táblázat). A gyapjú esetében a belső területek adathiánya miatt  hasonló követ-
keztetések csak korlátozott  mértékben tehetők: mindenesetre   Bulgária és  Trákia a 

690   Uo.
691    Jooris, J.: Turquie. Rapport sur la production i. m. 3–7.
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hazai fogyasztás magasabb %-os aránya alapján fejlett ebb házi- és kézműiparral 
rendelkezett ,692 mint  Kis-Ázsia part közeli területei (II. 116. táblázat).

A belkereskedelmet még a muszlimok uralták (a külkereskedelemben ez nem 
így volt).  Damaszkuszban a muszlim kereskedők nyertek a keresztényekkel való 
rivalizálásban, és  Aleppóban is kétszer annyi muszlim volt a kereskedők között , 
mint keresztény (bár ez a felekezeti viszonyokhoz mérten nem jelent felülrepre-
zentáltságot).  Isztambulban az 1000 legjelentősebb kereskedőből csak 3% volt nyu-
gati keresztény, miközben a forgalom fele európai országokkal bonyolódott .693 A 
 Monarchia elleni 1908-as bojkott  nemcsak a kikötői munkások összetartása  miatt  
volt olyan sikeres, hanem mert  Anatóliában muszlim volt a kereskedők jelentős 
része.  Irakban 10 szövőházból, fonóból 9 helyi arabok kezén volt, a kereskedel-
met pedig zsidók vitt ék. A keresztények a külföldi kapcsolatokkal foglalkoztak. 
A rivalizálás, a két kultúra eltérő számos pénzügyi kérdésben eltérő álláspontja 
(kamat, kereskedelmi vagyon átörökíthetősége) miatt  a keresztény kereskedők 
nem örvendtek különösebb népszerűségnek; az 1894–1896-os örményellenes pog-
romok gazdasági hátt erében részben piacszűkülés (az örmények között  textilipari 
munkás, adószedő és kereskedő egyaránt volt), a reindusztrializációs periódus le-
zárulta állt. A pogrom a textilipar további stagnálását eredményezte, miközben a 
lakosságot sújtó adóterhek az adóbérlés visszavezetése miatt  növekedtek (a meg-
élhetési körülmények romlott ak). 

692    Collas, B. C.: Turquie. Renseignements, statistiques, sur la commerce extérieur et sur les principaux 
produits Turquie. Annales du commerce extérieur. Turquie. Paris, 1861. 3–20.

693    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 127.

II. 115. táblázat.

A gyapott ermelés regionális megoszlása, összes és exportált értéke, 

az export aránya a termelésből (oka és piaszter), 1857

Terület

Gyapot-
termelés 

mennyisége 
(oka)

Érték 
(piaszter)

Termelés 
megoszlása 

(%)

Egységár 
(piaszter)

Export 
(oka)

Export 
(%)

Export 
megoszlása 

(%)

 Egyiptom 9 000 000   80 000 000   45 9,00   7 000 000 77,78   50,0

 Thesszália   600 000     5 400 000     3 9,00        10 000*   1,67     0,0

 Macedónia  2 500 000x   17 500 000   10 7,00   1 200 000** 48,00     8,5

 Kis-Ázsia 1 100 000     6 600 000     4 6,00      550 000 50,00     3,7

 Tarszosz 1 000 000     5 000 000     3 5,00      500 000 50,00     3,5

 Damaszkusz 8 000 000   48 000 000   27 6,00   5 000 000 62,50   35,0

 Ciprus    500 000     3 500 000     2 7,00      400 000 80,00     3,0

Összesen 22 700 000 176 000 000 100 7,75 14 700 000 64,76 100,0

* 1870 előtt  már 10 ezer bála; ** 1870 előtt  már 110 ezer bála az export, ekkor 15 ezer; x 1870-ben 3 millió oka, vö. II. 53. 

és II. 55. táblázat.

Adatok: Jooris, J.: Turquie. Rapport sur la production i. m. 3–7. 
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A török exportlehetőségek korábban már többször hangsúlyozott  korlátozott -
ságát – ugyancsak az iparosodás ambivalens jellegét mutatja, hogy  Bitlis exportjá-
nak fele még 1900-ban is textil volt, miközben a 2 milliós export 1905-re félmillióra 
zsugorodott 694 – tetézte, hogy a nyugati piacvesztés mellett  a keleti partnerekkel 
folytatott  kereskedelemben is változások álltak be. 1836-ra  Trebizond korábban 
jelentős exportja a  Krímbe,  Grúziába és  Abháziába megszűnt az orosz vámeme-
lések, majd behozatali tilalmak miatt  (azaz nem csak a globális folyamatok álltak 
a dezindusztrializáció hátt erében). Így a partvidék elszegényedett .  Oroszország 

694    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m. 64.

II. 116. táblázat.

A gyapjú- és fonaltermelés, illetve az export regionális megoszlása, 1858

Terület
Termelés 

(oka)
Export
 (oka)

Irány
Hazai 

fogyasztás (%)

Erdélyi mokányok 
 Bulgáriában, 
 Havasalföldön

1 500 000 1 200 000
500 000 curkana,

cigája:  Erdély 200 000, 
 Ausztria 250 000

20

 Macedónia, 
 Thesszália,  Albánia

2 500 000
Macedón: 

800 000*  Thesz-
szália: 350 000**

 Marseille 66

 Drinápoly 350 000 200 000  Marseille 42

 Trákia 
és  DNy- Bulgária

2 500 000 1 600 000***  Marseille 33

 Aleppó 400 000 360 000 10

 Kis-Ázsia,  Szmirna ? 1 540 000
 USA,  Anglia, 
 Franciaország

 Anatólia 
( Konstantinápoly, 
 Samsun felé)

900 000

 Karamánia 200 000 ?

 Konya 2 000 000 ?
 Alexandria,  Marseille, 

 Livorno, USA

 Aydın 300 000 ?

 Mezopotámia ? 300 000

 Latakia ? 250 000

 Tripoli ? 300000

 Damaszkusz ? 800 000
 Franciaország, 
 Anglia, USA

Összesen
10 millió oka 

felett 
8,8 millió oka 

felett 

* 1870-ben hasonló; ** 1870-ben 800 ezer oka export; *** 1870-ben hasonló a bolgár és trákiai összevont érték, vö. II. 

55. táblázat.

Collas, B. C.: Turquie. Renseignements, statistiques, sur la commerce extérieur et sur les principaux produits Turquie. 

Annales du commerce extérieur. Turquie. Paris, 1861. 3–20. 
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csak 1860 után vált újfent piaccá  Tokat,  Arapkir,  Malatya számára. A globalizá-
ció, a piaci integráció hatásaként értékelhető viszont az aleppói, indigóval festett  
ruhák exportjának hanyatlása, helyét a karibi térség indigótermelése vett e át.695 
Az ankarai moher, az ambelakiai vörös fonal, a szaloniki gyapjúruha mind hát-
térbe szorultak a piacokon európai vetélytársaikkal szemben. A gallipoli vitorla-
vászon-készítő üzem 1860-ra az európai riválisok és a piacszűkülés (gőzhajózás) 
miatt  megrendelő nélkül maradt.  Szaloniki és  Karaferia (Veroia-Pella) pedig 1840-
ben már brit alapanyagot használt a török piacra való termelés esetében is.  İzmir-
ben 1850-ben már csak a korábbi textilüzemek 10%-a működött : a kikötő élénk 
forgalma miatt  a nyugati termékek kiszorított ák a hazait. 

Ugyanakkor sikerek is akadtak. A szaloniki fonal 33%-kal olcsóbb volt, mint a 
nyugat-európai, de még a brit alapanyaggal dolgozó cégek is piaci előnybe kerültek 
birodalomszerte, ugyanis a macedóniai késztermék az import alapanyag ellenére 
sem volt drágább az olcsó munkaerőnek köszönhetően, mint a nyugat-európai. A 
férfi ak keresete napi 5–6 piaszter (1 frank) volt a textiliparban: ennek alacsonyságá-
ról annyit, hogy negyven évvel korábban, 1844-ben a képzett  damaszkuszi építő-
munkások 7, a segédek 4 piasztert kerestek naponta,696 1880 körül pedig 10 piaszter 
felett  volt a napi bér.  Macedóniában a gyerekmunka heti 10–25 piasztert ért, a női 
esernyőkészítők heti 25–30 piasztert kaptak.697 A munkaerő költsége itt  a kereskedel-
mi ár 5–6%-át tett e ki csupán (a női és gyerekmunkának köszönhetően;  Bulgáriában 
15–20% volt: lásd I. kötet, II. 30. b táblázat), ezért a késztermék 50%-kal volt olcsóbb, 
mint az import termék.  Nagy-Britannia így nem feltétlenül a textilbehozatalban 
győzte le a törököket 1880 után, hanem az iparosodáshoz szükséges gépek szállító-
jaként könyvelt el extraprofi tot, amit ki is vont az országból. Erre álljon itt  egy ten-
gerparti (tehát gazdaságilag centrum szerepkörű) város adatsora:  İzmir környéke 
1900 körül évi 5000–7000 varrógépet vett  (az összes import fele), miközben a 30 ezer 
bála import mellett  csak 4000 bála hazai alapanyagot használt fel.

Ezek után vizsgáljuk meg, hogy a belpiacokon hogyan küzdött ek meg a tö-
rök iparosok a külföldi importőrökkel és egymással. Az olcsó cérna/fonal erősödő 
importja sok helyütt  nemcsak a helyi termelőket tett e tönkre, hanem egész elosz-
tóközpontokat is, mint a már említett   Kayseri, mely például adanai fonalat szál-
lított   Zile és  Merzifon városokba 1800–1860 között . Ugyanekkor  Arapkir városa a 
brit fonalimportra alapozva 1000 szövőszéket működtetett  4800 muszlim és 1200 
örmény családot foglalkoztatva, míg a parthoz közelibb  Merzifon és  Zile sokáig 
megmaradt az adanai fonalnál, mely hosszú távon az ipar hanyatlását eredmé-
nyezte a felemelkedő Arapkirral szemben.

 Isztambulból  Ádent,  Bejrútot,  Kairót látt ák el ruházati cikkekkel,  Homsz, 
 Hama,  Aleppó,  Damaszkusz  Anatóliát és  Egyiptomot öltöztett e. A már említett  
korlátok miatt  a kisüzem és a bedolgozók jelenléte volt meghatározó a néhány 
létező nagyüzem ellenére is.  Diyarbakırban az 1850-es években 1500 örmény dol-
gozott  300 boltban és 1200 szövőszéken (4–5 fő/üzem). Arapkirban viszont az 1000 

695   Uo. 93.
696    Deguilhem, R.: Shared Space or Contested Space: Religious Mixity, Infrastructural Hierarchy and 

the Builder’s Guild in Mid-Nineteenth Century Damascus. In: Crafts and Craftsmen of the Middle 
East i. m. 261–284.

697    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m. 82–86.
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szövőszék mindössze 15 helyre koncentrálódott .  Bor ( Konya) területén 1908-ban 
26 műhelyben 2200 gép volt, itt  tehát szintén a nagyüzemi forma volt domináns, 
de ez korántsem volt elterjedt. Ennél jóval kisebb volt az átlagos üzemméret  Bitlis 
városában, ahol az 1860-as években 500 textilüzem működött  átlagosan 1–3 szövő-
székkel 50 festőüzem mellett . Az izmiri festőüzemben 1000 munkás dolgozott  átla-
gosan,  Kayseriben 1900, de 15 üzemben, azaz az átlagos üzemméret ott  20 fő volt. 
 Trebizondban 1800 munkás dolgozott  150 festőüzemben, egy üzemre 12 munkás 
jutott .  Urfában 2000 szövőszék működött  az örmények kivándorlása előtt ,  Maras-
ban pedig még 1907-ben is volt ennyi,  Bagdadban pedig ekkor 1000.698

 Aleppóban a szövőszék a munkásé volt, de a nyersanyagot a kereskedő biz-
tosított a.  Diyarbakır körzetében a szövőszékek 85%-a városi környezetben mű-
ködött , ami ritkán fordult elő török területen, hiszen a textilipari kapacitás döntő 
hányada ekkor a rurális vidéken elszórtan helyezkedett  el. Vélhetően a selyemru-
házati iparban szükséges szakképzett  munkaerő igénye miatt  történt ez így  Diyar-
bakır esetében (maga a selyem készítése vidéken maradt és képzetlen munkaerőn 
alapult). A munkások keresete itt  50%-kal volt nagyobb, mint más ruházati ipar-
ágakban. 

A  Balkánon tipikus kisüzem volt Yorgi Sirandi drinápolyi textilüzeme, ahol 
négy munkás havi 400 m ruhát állított  elő Manchester típusú gépeken. (A szíriai 
textilipar eltérő sajátosságaira utal, hogy itt  az évi termelés volt 700 m/fő.) Ez át-
számolva 0,5 m/fő/óra: a bolgár érték 0,3–1 m/fő/óra között  változott  1860 után, 
míg a gépesítés előtt  ez 0,3 m/fő/óra volt Gümüsgerdánnál.  Angliában viszont már 
1814-ben elérték az 1,5 m/fő/óra értéket, ami 1890-re meghatszorozódott  (vö. I. 
kötet, II. 30. táblázat). A városban 2-3 hasonló üzem működött . A legnagyobb gyár 
1905-ben 40 munkással napi 500 pár harisnyát állított  elő. 1911-ben két hasonló új 
üzem alakult, s az isztambuli piacra termelt.699 

 Niaustában (Njaousza,  Macedónia) 2 üzem egyesült, így rendelkeztek 200 
lóerővel (vízimalom) 1908-ban: 19 szövőszék évi 300 ezer kg ruhát állított  elő (napi 
1 kg). A 80–90 nő napi 3–7 piasztert keresett , a 60–70 férfi  5–9 piasztert kapott  
naponta.  Szalonikiben egy kis gyár működött  1908-ban bielefeldi szövőszékek-
kel. 1911-ben egy újabb üzem indult be 30 szövőszékkel egy helyi zsidó tőkéjéből. 
1906–1909 között  a zsidó Torres család kallómalmai 60 szövőszéken napi 10 ezer 
méter durva szövetet állított ak elő (10 m/óra/szövőszék, ami a napi 20 m/fős bol-
gár értéket jócskán felülmúlta), főként zsák formájában, a dohányexport számá-
ra.700 Itt  a textilipar egy mezőgazdasági ágazat kiszolgálójává vált. 

 Szaloniki tartományban az 1880-as években 7500 fő dolgozott  a textiliparban 
4500 szövőszéken. 1800–1890 között   Macedónia gyapjútermelése 295 ezer kg-ról 
csak 350 ezer kg-ra nőtt , így 1890 után  Szaloniki térsége nyersanyaghiányossá 
vált, a gyapjúexportot felváltott a az import, olyan nagy volt ugyanis a hadsereg 
megrendelése, hogy a hazai nyersanyag ezt már nem volt képes fedezni, noha 
1890 körül  Drámában évente 300 ezer pár harisnyát szőtt ek,  Mayadában pedig 

698   Uo. 
699   Uo. 90.
700   Uo. 92.
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1840 körül 300 ezer ruhadarab készült.  Szilivri környékén 7000 főt foglalkoztatott  
a fűzőkészítés, mely zömmel exportra termelt. 

A központi településen a kallómalmokban a munkabér háromszorosa volt a 
vidékinek. Ennek hatására vidéken (például  Vodenában) gyakran munkaerőhiány 
jelentkezett , ugyanis a mezőgazdasági munkások nyáron átvándoroltak a selyem-
szövő ipari üzemekhez a nagyobb bérért. Ez összefüggésben van a mezőgazdasá-
gi termékek árainak csökkenésével, így az 1873–1896 között i reindusztrializáció 
folyamatának helyi megjelenéseként értelmezhető: ezt erősíti az a – következő 
fejezetben részletezett  – problémakör, melynek során a mezőgazdasági termelők 
életkörülményei, a piaci áreséssel együtt  fellépő állami túladóztatás hatására jelen-
tősen romlott ak.

 Szaloniki fellendülésében és a macedóniai iparban óriási szerepe volt a térség 
zsidóságának (II. 117. táblázat). A közösség prosperitását bizonyítja, hogy  Karpat 
oszmán cenzuson alapuló adatai szerint 1893–1906 között  a terület zsidó lakos-
sága 40%-kal nőtt , miközben a tartomány egészének lakossága 7%-kal csökkent 
a kivándorlás és a folyamatos bandaháborúk miatt . Egy 1915-ös osztrák–magyar 
összeírás és az 1904–1914 között i konzuli jelentések szerint a zsidóság mind az 
exportágazatok (dohány, ópium, gyapjú és bányakincsek), mind az importon 
alapuló iparágak terén (szövés-fonás), mind pedig a helyi iparágakban (ékszer, 
gyógyszer) erősen képviseltett e magát. A cégek 60%-a (538) zsidó kézben volt, 
miközben a zsidó lakosság a város 50%-át tett e ki. A törökök erősen alulreprezen-
táltak voltak (a cégek 8%-a szemben a lakosság 31%-ával), s a görögök szerepe sem 
volt kiemelkedő (15%-os lakosságarány, a cégek 17%-a).701 

A körülbelül 950 szaloniki cég 10%-a az élelmiszeriparban, 10%-a a ruházati 
iparban tevékenykedett , 20%-uk pénzügyekkel és kereskedelemmel foglalkozott , 
további 15%-uk mezőgazdasági termékek exportjából élt. A jelentős exportértéket 
képviselő dohányipar mindössze 18 céget tömörített , utalva az ágazatra jellem-
ző koncentrációra (a termelők zöme viszont kisbirtokos volt). A zsidók helyzetét 
és a rivális görögök kiszorítását megkönnyített e, hogy szemben a görög kereske-
dőkkel, akiknek tevékenységét a görög–bolgár és görög–oszmán viszályok terhel-
ték, ők közvetítőként tudtak fellépni, így mind a szláv parasztok, mind a musz-
lim csiftlikbirtokosok bizalmát bírták. Mindemellett  mind a külföldi (főleg olasz) 
zsidóságtól, mind a honos országok állampolgáraitól számíthatt ak vállalkozásuk 
fi nanciális támogatására (az Allatini és Modiano céget is olasz eredetű zsidó csa-
ládok alapított ák). Az exportágazatok közül kiemelkedő volt a zsidóság szerepe 
a gabonaiparban, banki ágazatokban, selyemiparban (a cégek 85%-a), ópium- és 
gyógyszeriparban (70%). A nagytőke (bank) lehetővé tett e a tárolást és a költséges 
feldolgozást és szállítást; a paraszt és az államhatalom, illetve a Dett e Publique 
között i intermediáció a gabonakereskedelmet. Az ékszerészet kiemelkedő szerepe 
(az üzletek 80%-a zsidó kézben) annak a többgenerációs örökségnek köszönhető, 
hogy tudat alatt  nem voltak biztosak pozícióikban (könnyen kimenekíthető nagy 
értékű, kisméretű árucikk). A gyarmatáruimportban játszott  szerepük a szefárdok 

701    Meron, Orly C.: Jewish Entrepreneurship in Salonica during the Final Decades of the Ott oman 
Regime in Macedonia (1881–1912). In: Frontiers of the Ott oman Studies i. m. 265–287.
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korábbi kereskedelmi kapcsolatainak volt köszönhető. A vállalkozások koncentrá-
ciós indexe702 a zsidóságnál volt a legkisebb (0,111), ami azt jelenti, hogy minden 
iparágban közel egyenlő arányban képviseltett ék magukat, míg a törökök 0,628-
as indexértéke arra utal, hogy bizonyos iparágakban tömörültek, mint a ruháza-
ti ipar. Olykor létezett  a felekezetek között i munkamegosztás is. A pamutcérna-
import 100%-ban zsidó kézben volt, míg a gyapotfonó vállalkozások 78%-a görög 
tulajdon volt. A nagy családok, mint az Allatini kiterjedt kapcsolatokkal rendel-
keztek: tagjainak házasságai révén (Mizrahi, Fernandez és Torres családok) egy 
ipart monopolizáló kartellhálózat jött  létre.703

A munkahely- és piacvédelem sajátos formáját láthatjuk  Trebizondban. 1886-
ban a munkások alacsonyabb béreket fogadtak el, hogy kiszorítsák a piacokról a 
briteket és így hosszú távon megőrizzék a megélhetésüket. 1892–1895 között  pedig 
hazai alapanyagot használtak, hogy kiszorítsák a brit importot. A város más török 
termelőkkel mégsem tudott  versenyezni a belpiacokon, mert azok angol gépeket 
használtak. Emiatt  sok örmény kivándorolt a városból az 1890-es években, bár 
ehhez nyilvánvalóan a pogromoknak is volt közük. 1892–1902 között  50%-kal esett  
a trebizondi textiltermelés, s csak 1910-ben következett  be fellendülés, ekkor az 
1892-es érték háromszorosát termelték meg a városban.704 

 Isztambulban 1900 körül a ruhaeladások értéke 31 millió piaszter volt, ami 
meghaladta az import ruhák értékét, tehát a hazai termékek is fogytak. A mintegy 
másfél millió,  İzmirben előállított  textilipari termék (törölköző, alsónemű, mel-
lény) éves összértéke 9–10 millió piaszter volt, a tartomány textilipari bevételének 
75%-a. Az városba érkező importeladások tehát zömmel más területeken kerültek 

702   A módszert lásd:  Nahon, Y.: Trends in the Occupational Status: The Ethnic Dimension 1958–1981. 
Jerusalem, 1984.

703    Meron, Orly C.: Jewish Entrepreneurship in Salonica i. m. 265–287.
704    Quataert, D.: Ott oman manufacturing i. m. 102.

II. 117. táblázat. 

A zsidóság részesedése az egyes szaloniki üzletágakban, 1914

Üzletág Összes cég Ebből zsidó %

Liszt 34 29  85

Bank 39 33  85

Selyem 13 11  85

Ópium 10  7  70

Gyógyszer 13  9  70

Ékszer 19 17  90

Gyarmatáru 47 38  80

Gyapotcérna-kereskedelem  7  7 100

Üveg 17 16  95

Bőr  8  7  88

Gyapjútermékek 14 10  70

Meron, Orly C.: Jewish Entrepreneurship in Salonica i. m. 265–287.
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újraelosztásra.705  Manisa környéke évi 2,6 millió piaszter értékben állított  elő 300 
ezer ruhadarabot. Ebből következően egy ilyen iparcikk ára relatíve olcsó volt: 
egy munkás 1 napi munkabéréből telt rá.  Bagdadban az import alapanyag 70%-át 
helyben hasznosított ák,  Burszában ez 66% volt (1840–1905 között  100 ezer kg-ról 
240 ezer kg-ra nőtt  az import gyapotfonal mennyisége a városban).706 

*

Még három kiegészítést kell tennünk a török „ipari forradalom” jellegéről. 
(1) A nagyhatalmak/kereskedők tanultak Egyiptom  példájából, s nem engedték 
kontroll nélkül kibontakozni a török modernizációt. Mohamed  Ali példája ugyan-
is két szempontból is veszélyt jelentett  a britekre: egyrészt tevékenysége veszé-
lyeztett e a brit kereskedelmi útvonalat  India felé, másrészt példát mutatott , hogy 
a modernizáció Keleten is végbemehet sikeresen, s nem szükségszerűen teszi ki-
szolgáltatott á az országot a külföldi hatalmaknak: négy év alatt  Egyiptom  bevéte-
lei 13 ezerről 400 ezer erszény pénzre nőtt ek.707

(2) Mire a török ipari forradalom kibontakozott  a textiliparban, addigra az 
európai országok már régen egy másik fázisban, a nehézipar forradalmánál tartot-
tak, így inkább a későn jövők hátránya érvényesült (telített  piacok), mint előnye. 

(3) A felhozott  példákból látszik, hogy a Balkán  elvesztése éppen akkor következett 
be, amikor beindult az ipari forradalom következő, immár nehézipart is érintő hulláma a 
birodalomban. A II. 118. táblázatban szereplő balkáni textilipari üzemek már nem 
voltak generációs lemaradásban nyugati társaikhoz képest. Az állandó politikai 
bizonytalanság és a legfejlett ebb tartományok elvesztése ezért hatalmas veszteség 
volt. A birodalomban a népsűrűség regionálisan jelentős különbségeket mutatott : 
a  Balkánon a népsűrűség tízszerese volt az  Arab-félszigeten tapasztalhatónak, hat-
szorosa a szíriainak és kétszerese az anatóliai átlagnak. A fejlett ségben mutatkozó 
különbségek nem csak a népsűrűségben jelentkeztek: a higiéniai-népélelmezési 
viszonyokban is óriási eltérések voltak.  Aleppóban a 18. század végén nyolcszor 
jelent meg a pestis 15 év alatt , 15–20%-os mortalitási rátát eredményezve. 1802–
1827 között  még négyszer tért vissza a járvány.708 A  Balkánon az utolsó éhínség 
1830 táján volt,  Anatóliában viszont az 1870-es szűk esztendők mezőgazdasági ter-
mései (az El Niño eredményeképpen) okozták az utolsó éhínséget (a birodalom-
ban az 1873-as válság nem csak pénzügyi válságként jelentkezett ), amely csak a 
vasutak kiépülésével és a biztonságos élelmiszer-ellátás elterjedésével szűnt meg. 
(A termés csökkenése egyenesen vezetett  az export és így a jövedelemtöbblet visz-
szaeséséhez. Így a vásárlóerő hanyatlása eredményezte keresletkorlátos piac rövid 
ideig a nyugatinál olcsóbb portékát előállító török iparosnak kedvezett , az 1873 
utáni textilipari fellendülésnek tehát nem csak külgazdasági tényezői voltak.)709 

705   Uo. 58.
706   Uo. 59.
707    Kocaoğlu, M.: The Revolt of Kavallan Mehmet Ali Pasha. 213. 

htt p://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1151/13518.pdf. 
708    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 111.
709    Quataert, D.: Ott oman Manufacturing i. m. 98–101. Álláspontja vitatható, hiszen a török termelés 

nem volt mindig olcsóbb a nyugatinál, ráadásul az étel drágulása az iparosokra és árucikkeikre 
is hatott .
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Az éhínségek következtében az emigráció jelentős volt: 1860–1914 között  1 mil-
lió ember hagyta el az országot, igaz, az 1909-es összeírás után már zömmel (80–
85%-ban) balkáni keresztények,710 ami egy újabb problémára világít rá: nemcsak az 
elnyomás, hanem a munkaerőfölösleg (melyet sem a fejletlen ipar, sem a leépülő 
és rossz szerkezetű macedón mezőgazdaság nem tudott  felszívni) is taszítótényező 
volt.  Macedóniában például az egy főre jutó adók 1888–1903 között  közel 70%-kal 
nőtt ek, miközben a gabonából származó bevételek és a lakosságszám is stagnáltak.711

710    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 114.
711     Akarli, A.: Growth and Retardation in Ott oman Macedonia 1880–1910. In: The Mediterranean Res-

ponse to Globalisation before 1950. Routledge, London, 2000. 121.

II. 118. táblázat.

Nyugati és balkáni textilipari termelési technológiák hatékonysága

Mutató USA, 1831  Anglia, 1833
 Szaloniki

1879 1900

Pamutorsó/fő 22 39 10–12 10–15**

Tőke/fő (USD) 33 18

Pamut (font/orsó)* 62 28 58 130

Pamut (font/fő) 1364 (610 kg) 1100 (500 kg) 700 1200–1400

* A várnai Princ Borisz üzemben 223 font 1902-ben,  Nišben 138 a századfordulón; ** Üzemenként külön, a többi érték 

egyesített .

Endrei W.: A textilipari technológiák termelékenységének története. Akadémiai, Bp., 1993. 60. és Palairet adataival 

kiegészítve.

II. 119. táblázat. 

A  Török Birodalom fejlett ségének regionális különbségei, 1898 táján
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Összesen 27 000 14 600 2 500 950 24 930 2 870 25 300 2 272 295 241 602

 Balkán  4 525  2 700  174 237  6 515  600  3 725  441  60  31 130

 Balkán % 16,8 18,5 7,0 24,9 26,1 20,9 14,7 19,4 20,3 12,9 21,6

Egy főre 
jutó 
birodalmi 
átlag

60% 0,093 35,0 0,923 0,106 0,93 84,0 11,0 9,5 22,0

Balkáni 
átlag

54% 0,038 52,0 1,440 0,133 0,82 96,0 13,0 7,0 28,0

* A gabonából származó adójövedelem a valóságban nem a büdzsé 11%-a, hanem annál több; ** 1 kijje = 15 kurus.

Karpat adatai alapján.
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Pedig a Balkán  birodalmi jelentősége tagadhatatlan volt.  Rumélia 1850-ben is 
a birodalom lakosságának 50%-át adta, így adója is hasonlóan jelentős volt.712 A la-
kosság 17%-át tömörítő Balkán  ( Isztambul nélkül) 1898-ban a kormányzati bevéte-
lek 20–22%-át adta,713 a foglalkoztatott ak 19, az állatállomány 25%-át tömörített e, a 
textilipari termelés 20%-a mellett  viszont csak a gabonatermelés 13%-a származott  
innen. (Ugyanakkor az intenzív kultúrákból való részesedése nagyobb volt, II. 119. 
táblázat.) Az egy főre jutó értékek (a gabonatermelést kivéve) mind magasabbak 
voltak, mint a birodalmi átlag, különösen az egy főre eső állatállomány és a textil-
ipar termelési értéke, mely 20, illetve 40%-kal múlta felül az átlagot. Az iparból 
élők aránya rendre meghaladta a 20%-ot, amihez csak  Nyugat-Anatólia mutatott  
hasonlatos értékeket, az agráriumból élők aránya 60% alatt  maradt.

Nem csak mi jutott unk arra a következtetésre, hogy  Törökország iparosodá-
sának újabb fázisa 1890 körül kezdődött , s ezt károsan befolyásolta az 1908 utáni 
politikai instabilitás. Eldem adatai alapján Okyar már 1987-ben úgy vélte, hogy a 
birodalom lépést tartott  a Balkánnal, 1890 után a take-off  szakaszába lépett , amit 
1908–1922 eseményei semmisített ek meg.714 Eldem maga pesszimistább volt, hiszen 
az általa kalkulált növekedés elmaradt nemcsak a britt ől, de a magyartól és a japán-
tól is:715 a török nemzeti jövedelem növekedését évi 1,7%-ra tett e 1890–1910 között  
(65%-os növekedés), az egy főre jutó növekedés viszont csak évi 0,8%-os volt (össze-
sen 27%)716 a nagy népszaporulat miatt , míg a magyar meghaladta az évi 1,5%-ot. Az 
egy főre jutó GDP az 1895-ös 930 kurusról 1100 kurus (250 frank) fölé emelkedett  (II. 
120–II. 121. táblázat), mely konstans áron is 18%-os növekedés 20 év alatt .

A korszakra fi nomabb bontást alkalmazó Pamuk szerint az 1880–1890 kö-
zött i agrárdekonjunktúra után a mezőgazdaság évi növekedése 1897-től igazán 
jelentős. Ekkor a mezőgazdasági adó bővülése konstans adókulcs mellett  évi 3% 
felett i volt, ez 15 év alatt  50%-os növekedés folyó áron (II. 122. táblázat). Ez nagy-
ban meghatározta a költségvetés bevételnövekedését, mely évi 4% felett  volt, s 15 
év alatt  az államháztartás bevételeinek megduplázódását jelentett e. (Számításai 
a teljes periódusra összhangban vannak Eldem adataival.) Az export eközben évi 
6%-os növekedést mutatva több mint duplájára emelkedett , amit az összegében 
nagyobb import évi 4,3%-os növekedése ellensúlyozott .717 Azonban a take-off  
(Rostow) vagy mini-spurt (Lampe) periódusának kimutatása sem változtat azon 
a tényen, hogy a különbségek nem csökkentek a birodalom és a fejlett  országok 
között  (de még a birodalom és a balkáni kisállamok között  sem), sem az egy főre 
jutó export-, sem a költségvetési bevételeket illetően. Ráadásul, ha igaz Bródy 
tézise, a növekedés üteme és kihatása között i kapcsolat reciprok. Így egy 5%-os 
növekedés csak 20 évig tartható (illetve következményei csak eddig hatnak).718 

712    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 111.
713   Balla szerint a  Balkán költségvetési bevételből való részesedése 1520 körül még 33% felett  volt (198 

millió akcse vs. 537 millió).  Balla, E.: Fiscal Choices i. m. 64.
714    Okyar, O.: A New Look at the Problem of Economic Growth i. m. 47.
715    Eldem, V.: Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi şartları hakkında bir tetkik.  Ankara, 1994. 235.
716    Pamuk, Ş.– Williamson, J. G. (eds.): The Mediterranean Response to Globalisation i. m. 110–113. Becs-

lések szerint az egy főre eső jövedelmek 1913-ra 12 font sterlingre nőtt ek, ami 1000 (1990-es) USA 
dollár, közelítve  Egyiptom értékét (II. 41. táblázat).  Pamuk, Ş.: Institutional Change i. m. 225–247.

717    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire in the „Great Depression” i. m. 109–117.
718    Bródy A.: Kompország ezredfordulója i. m. 140.



483

II. 3. AZ IPAROSÍTÁS MÁSODIK HULLÁMA (1873–1910)

II. 120. táblázat.

Az Oszmán Birodalom gazdasági növekedése 1889–1913 között  

(millió kurus, illetve kurus 1913-as árakon)

Időszak GNP
Lélekszám 

(ezer fő)

Egy főre jutó 
nemzeti 

jövedelem

Nemzeti 
jövedelem éves 
növekedése (%)

Egy főre jutó 
növekedés (%)

1890 körül 16 190 17 389  931 1,27 0,35

1900 körül 18 370 19 050  964 2,19 1,25

1910 körül 22 820 20 897 1092 1,73 0,80

Adatok:   Akarli, A.: Growth and Retardation in Ott oman Macedonia 1880–1910. In: The Mediterranean Response to 

Globalisation before 1950. Routledge, London, 2000. 113. és  Eldem, V.: Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi şartları 

hakkında bir tetkik.  Ankara, 1994. 235.

II. 121. táblázat. 

A  Török Birodalom gazdasága számokban, 1898 körül

Termék
Millió 
kijje* 

Egy 
főre

Kormányzati bevétel, millió kurus 2272
83 kurus/fő 
(14 frank)

Tej 951,5 35,2 Foglalkoztatott , millió fő 14,9 -

Vaj 25 0,9 Állatállomány értéke, millió kurus 602
22,1 kurus/fő 

(4 frank)

Sajt 2,7 0,1 Textiltermelés értéke, millió kurus 294 10,8 kurus/fő

Gyapjú 25 0,9 Gabonatermelés adóértéke, millió kurus** 241 9 kurus/fő

* A kijje 1 okával egyenlő (1,25 kg); ** Bizonyosan alábecsült érték. 

 Karpat, K.: Ott oman Population 1830–1914 i. m. alapján saját számítás.

II. 122. táblázat.

A  Török Birodalom gazdasági növekedése (éves átlagos növekedés %-ban), 1879–1911

Korszak

Mezőgazdasági 
adó növekedése

Teljes jövedelem 
bővülése

Export bővülése Import bővülése

folyó 
áron

konstans 
áron

folyó 
áron

konstans 
áron

folyó 
áron

konstans 
áron 

(1880)

folyó 
áron

konstans 
áron 

(1880)

1879–1888 –0,6 0,9 –0,9 2,8 –0,8 2,0

1887–1898 0,9 0,6 0,7 0,9 2,3 2,2 1,4 2,7

1897–1907 3,1 2,7 n. a. n. a. 4,3 3,4 6,0 4,3

1897–1911 3,6 3,1 4,3 3,7 n. a. n. a.

Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire in the „Great Depression” i. m. 109–117.
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Noha az oszmán piac nyitott  volt az iparcikkekre, de az egy főre jutó fogyasztás 
így is igen alacsony értéket mutatott  még a 20. század elején (II. 123. táblázat):719 mi-
vel pedig az itt  felsorolt termékek az iparosítás mutatószámainak is tekinthetők,720 
elmondható, hogy a birodalom 1913-ig nem zárkózott  fel Európához. A II. 124. táb-
lázat adataiból szintén az látszik, hogy nagyhatalmi riválisaival szemben az Oszmán 
Birodalom igen gyenge fajlagos mutatókkal rendelkezett  még 1900-ban is, mind az 

719    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 205.
720    Eldem a mezőgazdaság jövedelmeiből becsülte meg a fejlődés ütemét, melynek exportja egyfelől 

valóban prosperitást mutatott  1873 után, viszont az iparról nem tájékoztat, így az ipari forradalom 
hatásairól nem szolgáltat információt.

II. 123. táblázat. 

Egy főre eső fogyasztás a főbb ipari cikkekből, 1910 körül

Termék
 Török-
ország

 Anglia
 Német-
ország

 Francia
ország

 Olasz-
ország

 Orosz-
ország

Gyapot (kg) 0,33  19,0   7,3   7,0  5,5  3,1

Cukor (kg) 6,80  37,7  19,1  18,0  5,0  7,8

Öntött vas–acél (kg) 5,20 445,0 539,0 298,0 58,0 66,0

Szén (t) 0,06   4,7   2,7   1,6  0,3  0,3

Ausztria–Magyarországon 1880–1910 között  az antracitt ermelés 4,8-ról 27 millió tonnára ugrott  (fejenként 0,54 t), a 

vasé 0,3-ról 1,7 millió tonnára (35 kg/fő). (A sziléziai lengyel széntermelés viszont ugyanekkor 0,9-ről 6,8 millió tonná-

ra nőtt , a vasé 0,1-ről 4,6 millió tonnára.) A  Monarchiában a pamutorsók száma 1,6 millióról 4,9 millióra nőtt . Az egy 

főre jutó pamutfogyasztás így 6 kg volt (a német 6,8, a francia 5,5, a belga 6,6). 

Berend T. I.: Kisiklott  történelem i. m. 131–133.

Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 205.

II. 124. táblázat.

Az Oszmán Birodalom és nagyhatalmi riválisainak gazdasági alapmutatói,

1900 körül
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 Nagy-Britannia 1680 40 27–42 229,0 5,400 32 0,80

 Franciaország 1831 49 36–38  33,0 1,000 41 1,10

Ausztria–
Magyarország

1321 30 31–45  11,0 0,250 23 0,50

 Oroszország 2113 17 126  16,0 0,120 62 0,50

Oszmán 
Birodalom

 330 13 23–26   0,6 0,025  6 0,25

Zürcher, E. J.: The Ott oman Empire 1850–1922 – Unavoidable Failure?  (Leiden University).

htt p://www.transanatolie.com/english/turkey/turks/ott omans/ejz31.pdf; Lásd még: Zürcher, E. J.: The Young Turk Le-

gacy and Nation Building. From the Ott oman Empire to  Atatürk’s Turkey. I. B. Tauris, London–New York, 2010. 59–72.
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abszolút számokat, mind az egy főre jutó értéket tekintve. Még  Oroszországban is 
jobbak voltak az egy főre eső értékek. A birodalomnál csak kétszer nagyobb, fej-
letlen  India tízszer hosszabb vasútvonallal rendelkezett . Az oszmán vasúthálózat 
ráadásul nem a birodalom szerkezetéhez igazodott , hanem az interregionális keres-
kedelmi irányokhoz, illetve a parti export-import kikötőket kötött e össze a piaccal, 
nyersanyagellátó helyekkel. A birodalom lakossága 1800–1914 között  nem nőtt  je-
lentősen, szemben az ipari országokéval, az elvesztett  területekkel együtt  42 milliós 
lakossága lett  volna a 26 helyett .721 Ez adózási és katonapolitikai szempontokból is 
hátrányt jelentett . Az első ifj útörök pénzügyminiszter,  Cavid bej 1908-ban ugyan 
sikeresen növelte az adóbevételeket, de sajnos ezek zömét a régi (ifj útörök-ellenes) 
hivatalnokgárda leváltására-nyugdíjazására fordított ák.722 A lakosság 40%-a keresz-
tény volt, tehát 1908-ig nem katonáskodott . Így aztán teljes mobilizáció esetén a bi-
rodalom csak a lakosság 4%-át tudta mobilizálni, szemben például a francia 10%-

721   A statisztika megbízhatatlanságára utal, hogy  Karpat 1895-re 32 milliót ad meg, de ebből 4 millió 
a később elvesző Balkánon élt.

722    Zürcher, E. J.: The Ott oman Empire 1850–1922 – Unavoidable Failure? (Leiden University).
htt p://www.transanatolie.com/english/turkey/turks/ott omans/ejz31.pdf. és Zürcher, E. J.: The Young 
Turk Legacy and Nation Building. From the Ott oman Empire to Atatürk’s Turkey. I. B. Tauris, 
London–New York, 2010. 59–72.

II. 44. ábra. 

Az egy főre jutó államadósság és törlesztőrészleteinek regionális különbségei 

(kurus/fő), 1898
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kal, ráadásul  Franciaország lélekszáma nagyobb is volt. A sorozatos területvesztés 
csökkentett e az ellenálló képességet, az pedig újabb területvesztések veszélyét vetí-
tett e elő.723 

A II. 44–II. 49. ábrák az európai hatalmakhoz és a szomszédos kisállamokhoz 
képest mérhető fejlett ségbeli különbséget is illusztrálják.  Törökország államadós-
ság-törlesztésének költségvetéshez mért jelentős nagysága nem egyedi jelenség 
 Európában, a birodalom egy főre jutó államadóssága pedig kifejezett en kicsi volt: 
a problémát az jelentett e, hogy ez az érték a jövedelmekhez képest volt magas.724 
Az egy főre jutó költségvetési összeg, valamint az indirekt adók részesedése és a 
kivitel relatív nagysága alapján a birodalom a legrosszabbul teljesítő országok kö-
zött  volt 1900 körül. Az egy főre jutó oszmán kivitel igen alacsony volt, s a túladóz-
tatás továbbra sem jellemezte a birodalmat. A birodalom mutatóinak dinamikája 
szintén a legrosszabbak között  volt a kereskedelmet és a költségvetést illetően is.

723    Zürcher, E. J.: Young Turks, Ott oman Muslims and Turkish Nationalists: Identity Politics 1908–
1938. In: Ott oman Past and Today’s Turkey. Ed.:  Karpat, K. Brill, Leiden, 2000. 150–179.

724   A II. 44. ábra a GDP-ben mutatkozó különbségekre is felhívja a fi gyelmet: a kis GDP-jű országok a 
kis egy főre jutó adósságot is nagy költségvetésbeli hányadként élték meg (például  Törökország).

II. 45. ábra. 

Az államadósság költségvetéshez mért értékének regionális különbségei, 1898

1900 körül a  Balkán államainak eladósodott sága még nem érte el az európai átlagot, a  Török Birodalmat 

és  Görögországot kivéve. 1912-re a helyzet jelentősen romlott .
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A török gazdaság ambivalens jellegét a századfordulón szintén érzékelteti, 
hogy –  Karpat regionális adatait összesítve – az egy főre jutó előállított  gyapjú 
mennyisége csak 1,2 kijje, azaz 1,45 kg volt (miközben 1895 körül 5 állat, 1 juh és 
0,5 kecske jutott  1 főre: vö. II. 119. táblázat, mely durva szálú gyapjút adó juh ese-
tén is 3 kg-os várt hozamot jelent). Miközben a GDP/fő ekkor átlagosan 930 kurus 
volt (a megélhetéshez ez éppen elég volt  Isztambulban), a kormányzati bevételek 
fejenként 83 kurusra rúgtak (az előbbi 9%-a).725 Az egy főre jutó török adóbevé-
tel a bolgár érték 80%-a körül volt 1898-ban, ami alacsony még kelet-európai vi-
szonylatban is (vö. II. 38. táblázat). Mivel azonban az életszínvonal is alacsonyabb 
volt, így a balkánival azonos értékű adó már a létminimumot veszélyeztett e volna 
több tartományban. Az egy főre jutó állatállomány értéke elenyésző volt, egy csa-
ládra 25–30 frank értékű állat sem jutott  (4-5 kecske családonként), miközben az 
elszegényedő  Szerbiában a családonkénti állatállomány frankban kifejezett  értéke 
még mindig százas nagyságrendű volt. A török mezőgazdaság nemhogy intenzív 
szakaszba lépett  volna, de még az extenzív korszaka sem teljesedett  ki. A gabona 
termésátlaga rosszabb volt a szomszédainál (1880 körül az 500 kg/ha-t alig haladta 

725   Pedig jelentős volt a központi költségvetés egy főre jutó bevételeinek romlása 1878–1890 között .

II. 46. ábra. 

Az egy főre jutó költségvetés összege (a  Török Birodalomban 15 korona/fő körül)

 és az adószerkezet modernsége 1898 körül
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meg, 1913-ra érte el a balkáni 1000 kg/ha-t), s a művelhető földnek csak összesen 
16%-a állt művelés alatt . Míg az 1874-es katasztrofális gabonatermés 2,5 millió tö-
rök lírát jövedelmezett , addig 1894-re 8,4 millió lírára nőtt  a termés. Ez utóbbi 14,5 
millió hl volt, ami 1,1 millió tonna – de ez csak a korabeli bolgár termelés fele! Ez 
egy főre csak 50 kg (ami a statisztika hiányosságait fi gyelembe véve is igen ala-
csony érték), 818 piaszter/t ár mellett .

Nemcsak a birodalom és  Európa országai között , hanem a birodalmon belül 
is jelentős diff erenciák voltak, mint azt az 1–7. térkép is illusztrálja. A regionális 
fejlett ségi különbségek vizsgálata érdekében főkomponens-analízist végeztünk a 
Karpat által 1894-ből közzétett  változókra.726 A PCA hat változócsoportra vezett e 
vissza a mintegy 20 szelektált (normáleloszlású, fajlagossá alakított , egymásból 
nem számolható) változót. Az első faktorba az (életszínvonalat reprezentáló) egy 
lakosra jutó gabonatermelés, az egy ha-ra jutó termésátlag (a mezőgazdaság in-

726    Karpat, K.: Ott oman Population i. m. függeléke alapján területegységre és egy főre számított  
 adatok.

II. 47. ábra. 

Az egy főre jutó kivitel regionális különbségei, 

1898 körül és az egy főre jutó költségvetés 1910-ben

Vö. előző ábra.
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tenzitása), a ténylegesen művelt földterület aránya (kapacitás), az egy lakosra jutó 
szántóterület (eltartóképesség) került, mely a variancia 22%-át magyarázta. A má-
sodik faktor a variancia 20%-át magyarázta, ezzel erősen korrelált az egy főre jutó 
feldolgozott  állati termékek mennyisége, az egy főre jutó kormányzati bevétel és 
az egy főre jutó állatállomány. A harmadik faktorba került a foglalkoztatott ak ará-
nya, az ipari munkások aránya és a deviánsok-börtönviseltek aránya, a variancia 
13%-át magyarázva. A negyedik faktorral erősen korrelált a diákság aránya (10%). 
Az utóbbi valójában nem volt összefüggésben az ország szellemi potenciáljával 
a rengeteg Korán-olvasó iskola miatt . Az ötödik faktorba került az egy főre jutó 
textiltermelés és a művelhető földek aránya (agrárpotenciál). A hatodik faktorral 
az írástudatlanság mutatt a a legnagyobb korrelációt. A kereskedők aránya pedig 
egyik csoportt al sem mutatott  pozitív korrelációt (a kereskedők nagy része nyu-
gati mércével nem is tekinthető kereskedőnek:  Hedzsaszban, beduin területeken 
is kiemelkedő volt az arányuk). A PCA tehát a 20 változó helyett  hat változóra 
redukálta az adatbázist az eredeti variancia 80%-át megtartva, s minden vilajet-
hez hozzárendeltük az eredeti változókból kreált, azokat helyett esítő faktorértéke-
ket. Ezt követően a faktorértékeket összeadtuk727 egy komplex fejlett ségi mutatót 

727   Szorozni és logaritmizálni a negatív értékek miatt  nem lehetett .

II. 48. ábra. 

A GDP kivitelhez mért nagysága és a GDP/fő értéke  Európában, 1910
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előállítva, majd térképre vitt ük a fejlett ség diff erenciáit reprezentálandó. Mint az 
az összesített  eredményeket tartalmazó 1. térképen is látható, a birodalom eltérő 
sajátosságú részeket integrált, s nem volt olyan része, mely minden területen ki-
emelkedő fejlődést mutatott  volna. Ugyanakkor az a tény, hogy  Diyarbakır tarto-
mány kétszer is az élmezőnyben végzett , ráadásul mind ipari, mind agrármutatói 
alapján, jelzi, hogy (1) a  Karpat által közölt mutatók talán nem a legalkalmasab-
bak a valódi fejlett ség reprezentálására, s azok is, amelyek a modern kutatásokban 
alapváltozóknak tekinthetők, itt  minőségileg mást képviselnek (diákok aránya, 
kereskedők aránya). (2)  Quataert állítása a textilipari decentralizációról, a kisipar 
jelentőségéről, illetve  Pamuk állítása, miszerint a vasúton behatoló textilipari im-
port a távoli tartományokat nem érte el, igazolást nyert. Az egy főre jutó textil- és 
és gyapjútermelés eltérő főcsoportba kerülése arra utal, hogy az előbbi már régóta 
nem csak a hazai gyapjún alapult.

A többi térkép az egyes változók területi sajátosságait ábrázolja. A 2. térkép 
megmutatja a katonáskodás alól kibúvót kereső vagy nagyobb bűnözési hajlamú, 
esetleg valóban fogyatékos népesség térbeli elhelyezkedését, mely nagy korrelá-
ciót mutat (1) az iparosodott  területekkel (tény, hogy ezek hajlamosak a leginkább 
a központi hatalommal szembeni devianciára) és (2) a frontierzónával ( Rumélia és 

 Szende Gyula adatai alapján saját szerkesztés.

II. 49. ábra. 

A költségvetés és a kivitel növekedésének regionális különbségei, 1898–1911
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 Arábia). A diákság meglepően nagy aránya  Belső-Anatóliában (fejletlen területen) 
elsősorban a vallási-közösségi iskolák nagy látogatott ságának, illetve a peremeken 
a kereszténység jelenlétének köszönhető.

A 3. térkép két változója megmutatja a mezőgazdaság expanzív bővítésének le-
hetőségét (azon tartományokat, ahol a termőterület 70% felett  van, de az egy főre 
jutó gabonatermelés átlag alatt i). A túlterhelt területeken a termőterület aránya 70% 
alatt , de a gabonatermelés átlag felett i. A szántóföldi művelésre maximálisan kihasz-
nált területeket (50% felett  a művelt szántó/művelhető terület) szintén jelzi a 4–5. 
térkép, ezek csekély száma magyarázza, hogy a gabonatermesztés kihozatala biro-
dalomszerte miért olyan rossz. (A többi területen vagy egyéb kultúrák dominálnak, 
vagy nagy az ugar aránya, s rossz a szántóföldek kihasználtsága.) A legiparosodot-
tabb területnek egyértelműen  Macedónia és  Nyugat-Anatólia tekinthető, míg  Anka-
ra térsége – a későbbi főváros – kifejezett en fejletlen volt (6–7. térkép).

Ami az egyes változók között i összefüggéseket illeti, nem voltak túl erősek a 
kapcsolatok. 0,5 felett i korrelációs koeffi  ciens volt mérhető az egy lakosra jutó szán-
tóterület és az egy lakosra jutó gabonatermés között , ugyanígy a művelt földterület 
aránya és az egy lakosra jutó gabonatermés között  (míg a művelt területek aránya és 
az 1 ha-ra jutó kihozatal között i összefüggés jóval gyengébb volt, ami az előző párral 
együtt  arra utal, hogy a birodalom nem lépett  az intenzifi kált agrárfejlődés útjára). 
A művelt földterület és az 1 ha-ra jutó állatállomány között  fordított  arányosság állt 
fent, ami területhasználati konfl iktus meglétére enged utalni a birodalom egészén. 
Az egy lakosra jutó gabona minden agrármutatóval korrelált (százalékos területi 
arány, ha). A deviánsok és az iparban foglalkoztatott ak arányának együtt mozgása 
kissé meglepő. Az egy főre jutó állatállomány az egy főre jutó gyapjú, vaj, sajt és 
tej mennyiségével értelemszerűen korrelált, meglepőbb viszont, hogy az egy főre 
jutó kormányzati bevételekkel is. Az is sokatmondó, hogy minél nagyobb volt re-
gionálisan az agráriumból élők aránya, annál kisebb az összfoglalkoztatott aké (ez 
azt jelenti, hogy itt  iparból, kereskedelemből élők nem is voltak).

Ezt követően regresszióanalízissel megvizsgáltuk, hogy a kormányzati bevé-
teleket mely tényezők befolyásolják a leginkább. Egyértelműen az agrárnépesség 
aránya és a területegységre jutó állatállomány vitt e a prímet (0,4–0,5-ös standard 
beta), az ipar vagy a diákság aránya elhanyagolható volt, 0,3–0,4 beta körül volt 
az agrártermelés (gabona és feldolgozott  termékek) hozzájárulása a kormányzati 
bevételek növekedéséhez.

Miért nem zajlott  le ipari forradalom a birodalomban? Kézenfekvő válasz len-
ne, hogy a fenti adatok szerint az agrárforradalom (az ipari forradalom indikátora) 
sem játszódott  le. De akkor nem mentünk túl messze az ok-okozati viszonyok lán-
colatában.  Jones és  Woolf szerint a mezőgazdasági forradalom elmaradásának a túl-
adóztatás az egyik oka.728 De  Gerber szerint a birodalomban a 19. századtól kezdve 
nem volt túladóztatás: a kisajátított  jövedelem arányának csökkentése (a 17. századi 
20–30%-ról 15%-ra) viszont itt  a családméret növekedését eredményezte, nem pe-
dig tőkefelesleget, mint  Angliában. A helyi szinten felhalmozódó tőke alkalmas lett  
volna az iparosítás beindítására, de a 19. század előtt  az elit az egymással való riva-
lizálásra fordított a az elsajátított  többletjövedelmet. A másik gyakran hangoztatott  

728     Gerber, H.: Social Origins i. m. 125.
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érv is csak azt magyarázza, hogy  Angliában miért volt sikeres az iparosítás. Míg 
 Angliában a középkorban  II. és III.  Edward is megtiltott a a nyersgyapjú kivitelét, és 
a nagyobb hozzáadott  értékkel rendelkező késztermékek exportját preferálta, ami 
növelte az állami bevételeket, a  Török Birodalom sohasem tett e meg ezt a lépést. 
A birodalom gyakorlatilag nyersanyagexportőrré vált, ahol a késztermékexportot 
(is) komoly vámok sújtott ák a központi költségvetés pénzhiánya miatt . A két térség 
találkozásakor egyértelmű volt a Nyugat fölénye: ehhez hozzájárul az abszolutiz-
mus is mint politikai formáció. Az abszolutizmus létéből fakadó előny Nyugaton a 
közvetlen állami adózás megvalósításában rejlett , mely növelte az erőforrásokat. A 
birodalomban ez a fázis kimaradt. ( Egyiptomnak szintén megvolt az elvi esélye az 
ipari forradalomra, erre lásd a II. 6. 2. fejezetet.)

II. 3. 2. A közlekedés forradalma

 Williamson szerint a közlekedés volt a döntő tényező, mely a világgazdaság glo-
balizálódását elősegített e. Még ha önmagában el is utasítjuk azt a tézist, hogy a 
globalizáció folyamata a tömegcikkek árkiegyenlítődésével azonos (lásd koráb-
ban), a szállítási árak csökkenése (azaz a közlekedési forradalom) akkor is jobban 
hozzájárult a bekövetkező árkonvergenciához (a csökkenés 66%-áért felelős), mint 
például a vámok leépülése. Az árkonvergenciáról pedig megállapított uk, hogy 
messzemenő hatással bírt az ipari és mezőgazdasági árak és bérek alakulására,  
valamint a föld/munkaerő arány eltolódására (vö. II. 1. 6. fejezet).

 Menard szerint a szállítási árak a 19. század előtt  nem csökkentek jelentősen, 
így közlekedési forradalomról sem beszélhetünk – ezt bizonyítja a jamaicai és 
barbadosi cukor árának 17–18. századi stagnálása.  Steensgard szerint a holland 
kelet-indiai kereskedelem 30%-os költségcsökkenése is a tértiforgalom felgyorsu-
lásának köszönhető (a hajóknak már nem voltak rendészeti feladataik a pacifi kálás 
után), nem a kereskedelmi és árforradalomnak. Bal  Krishna szerint az indiai szál-
lítmányozás költségei 1700 után még nőtt ek is (II. 50. ábra), tehát a termékek áraira 
ez kedvező hatással ugyancsak nem lehetett . 

Ugyanígy 1780 előtt  az árkonvergencia sem bizonyítható:  Kelet-India és 
 Amszterdam között  a kávé és fekete bors esetében az eladási ár ugyan változott , 
de masszívan a felvásárlási ár 5–10-szerese volt (II. 51. ábra). A Brit Kelet-indiai 
Társaság által behozott  – a luxuscikkek kereskedelmével szemben a tömegcik-
keken alapuló kereskedelmet reprezentáló – textiltermékek eladási/felvásárlási 
árában sem következett  be csökkenés 1760-ig, sőt az 1700 körüli kiugrás a brit 
protekcionizmus bevezetéséhez vezetett  (II. 23. ábra). 1820 után viszont jelentősen 
csökkentek a szállítási árak a szén esetében, s így rohamosan csökkent a kávé és 
fűszerek felvásárlási és eladási árának különbözete is (II. 50–II. 52. ábra).729

729    Menard, R.: Transport Costs and Long-Range Trade, 1300–1800: Was there a European ‘Transport 
Revolution’ in the Early Modern Era? In: Political Economy of Merchant Empires. Ed.: Tracy, J. 
D. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.  Irwin, D. A.: Mercantilism as Strategic Trade 
Policy i. m. 1296–1314.  Krishna, B.: Commercial Relations between India and England, 1601–1757. 
Routledge, London, 1924. 
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II. 50. ábra.

Az  India és  Anglia között i szállítmányozás költségeinek ingadozása-stagnálása 

(árutonna/textilár), 1800 előtt 

 O’Rourke, K. H.– Williamson, J. G.: When Did Globalization Begin? i. m.

II. 51. ábra.

Az eladási és felvásárlási ár hányadosának változása

 a jamaicai és barbadosi fűszerek és a kávé esetében 1600–1820, 

majd 1820–1914 között 

 O’Rourke, K. H.– Williamson, J. G.: When Did Globalization Begin? i. m.
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Hogy a közlekedés és az iparfejlődés mennyire összefügg, bizonyítja a követ-
kező – szintén a periférián zajló, de sikeres adaptációt bemutató – eset. Japánban 
az ország megnyílása után a cserearányérték évi 3,5–5 pontt al javult, az import-
árak ugyanis a világpiaci szintre estek, az exportcikkek ára viszont nőtt . A  Sang-
haj– Nagaszaki hajóúton így a kínai szén ára 76%-kal csökkent 1880–1910 között , a 
nyersanyagban szegény  Japán az olcsóbbá váló szenet importálta, melynek hasz-
nosítása egyaránt lehetővé tett e a termelési és exportköltségek csökkentését. Így 
 Japán ipari produktivitása évi 3–5%-kal nőtt . A teherfuvarozás költségeinek ár-
esése a Mediterráneumban az 1840-es szabadkereskedelmi egyezményekkel gyor-
sult, de az 1870-es évek végétől jelentkező protekcionizmussal sem lassult le. A 
vámpolitika tehát önmagában nem felelős az eseményekért, noha a brit gabonaár 
vámtartalma az 1828–1841-es átlag 60%-áról még az 1846-os fordulat előtt  25%-ra 
esett . Az atlanti kereskedelemben 1870–1913 között  mért átlag 45%-os költségcsök-
kenés az 1950–1973 között i szabadkereskedelmi periódus eredményezte 33%-os 
költségcsökkenéssel állítható párhuzamba. 

Nemcsak a textiliparban játszódtak le tehát fontos változások, de az infra-
struktúrában is, ott  is két fázisban: a gőzhajózás és a vasút megbolygatt a a cent-
rum–periféria viszonyokat.  Ankara például fontos textilipari központ volt a 19. 
századig, ekkor a külföldi cikkek beáramlása tönkretett e a moher kereskedelmét, 
míg a város másodvirágzása kifejezett en a vasútnak volt köszönhető. 1855-ben 
 Ankara népe kifejezett en kérte a vasút meghosszabbítását, és önként felajánlott ák 
részvételüket az útépítésen, olyan fontos volt a vasút kereskedelemteremtő szere-

II. 52. ábra.

A szén tonnánkénti szállítási árának csökkenése (1860-as árakon, shilling/tonna), 

1820 után 

North, D. C.: Ocean Freight Rates and Economic Development 1750–1913. Journal of Economic History, 

18, 1958. 538–555.
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pe, más tartományok azonban lázongtak a központilag előírt közmunka ellen.730 
Részben azért, mert sok derbendji falu elvesztett e adókedvezményeit, miután fel-
adatait (híd- és útfenntartás) állami szervek vett ék át,731 de most újfent rájuk hárult 
e feladat, viszont fennmaradt a kiváltságaik elvesztésével beálló adófi zetési köte-
lezett ségük is.732 

Emiatt  aztán az útépítések hatékonysága hagyott  maga után némi kívánniva-
lót. Mivel a hitelekkel kapcsolatban a török kormányzatnak az 1860-as évektől 
aligha lehetett  illúziója, kísérletet tett  az infrastruktúra saját erőből végbevitt  mo-
dernizálására. Midhat  bulgáriai kísérletének eredményeiről már beszámoltunk az 
előző kötetben,  Farley  Anatóliában hasonló jelenséget írt le. A  Trebizond– Erzurum 
út kiépítése 1852-ben kezdődött , majd hamar meg is szakadt pénz hiányában. 
Csak miután egy katonatiszt vett e át az építkezést – aki robotmunkát alkalmazott  –, 
készült el a 350 km-es út, csekély 20 év alatt . Mire az építés befejeződött , kezd-
hett ék is elölről: a korábbi szakaszok ugyanis időközben járhatatlanná váltak. Rá-
adásul az útépítés sem volt olcsó: a benne rejlő visszaélési lehetőségekre utal, hogy 
volt olyan 6 km-es szakasz, mely félmillió piaszterbe került, azaz métere 20 frank 
volt (91 piaszter), miközben a hivatalos (igaz, alábecsült) számítások 10 piasztert 
irányoztak elő méterenként.733 De a saját erőből végbevitt  vasútépítés tanulságai is 
riasztók voltak. Az  Adapazar– İzmit vonal 57 kilométerét például állandóan javíta-
ni kellett , így sohasem üzemelt menetrendszerűen. Az 1875-ben elkészült  Muda-
nia– Bursza vonalat pedig azért nem lehetett  használni, mert a mozdony nem tud-
ta megmászni a vonal útjába eső dombot. Az  Adapazar– İzmit vasút ankarai leága-
zásának építését 7 km után forráshiány miatt  abbahagyták. Így aztán a birodalom 
1881 után is rászorult a külföldi hitelfelvételekre az infrastrukturális beruházások 
esetében.734

A vasút szerepét eleinte pozitívan értékelte a központi kormányzat, és min-
den erejével (ez tőkehiány miatt  zömmel fi zikai erőt jelentett ) elősegített e a vasutak 
épülését, ha másért nem, a haderő könnyebb mozgatása és az éhínségek elkerülése 
miatt  is. De kezdett ől számoltak gazdaságintegráló szerepével is. Az Erzurumból 
Trebizondba vagy  Isztambulba málhásállatokon szállított  gabona (320–360 km) ára 
szárazföldön megháromszorozódott , így a termelő és a kereskedő nem volt érde-
kelt a felesleg piaci terítésében.735 De az anatóliai vasút mérföldenként és tonnán-
ként csak 1 centt el drágított a a szállítást, növelve az ellátásbiztonságot. A vasutak, 
melyek az iparosításhoz szükséges mezőgazdasági export növelésének kulcssze-
replői lett ek volna az új területek bekapcsolásával –  Ubicini szerint a török export 
1846-ban mindössze 217 millió frank volt (vs. 235 millió frank import), meglehe-
tősen szerény érték a franciák 2,5 milliárd frankos értékéhez képest –, éppen akkor 

730    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 136.
731   Uo. 200.
732   A kötelezővé tett  útmunkák (illetve a kiváltásukra fi zetett  adó) sem váltott ák be a hozzájuk fűzött  

reményeket.  Libanonban például 676 km út jutott  300 000 emberre, azaz 2,5 m 1 emberre, ami nem 
sok, de nem volt elegendő az utak minőségének fennmaradásához sem.

733    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 232. Jellemző módon bérként 187 ezer piaszter került kifi ze-
tésre, míg a technikai és felügyelőszemélyzet 100 ezer piasztert kapott  a 600 ezerből.

734    Owen, R.: The Middle East i. m.
735    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 58.  Szudánban 1900-

ban  Gedarefb en a gabona ára 22 piaszter/ardeb (150 kg),  Khartúmban, 350 km-re, 160 piaszter.
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épültek, amikor a birodalom már rengeteg konszolidációs hitelt vett  fel és eladó-
sodott . Így egyrészt a vasút nem tudta kellőképpen felpörgetni a gazdaságot, mert 
a termelt tőke vagy haszon jelentős része nem került visszaforgatásra. Másrészt, 
mivel a birodalom nem tudott  kedvező hitelhez jutni, saját forrásai pedig (részben 
az adósságkezelő szerv kezében) elégtelenek voltak, ez a koncessziós – különféle 
gazdasági kedvezményeket biztosító – építkezések előtérbe kerülését jelentett e. 
A vasút 20 km-es körzetén belül lévő nyersanyaglelőhely kiaknázására joga volt a 
vasútépítő társulatnak, beleértve a szenet, fémeket és kőolajat is.736 Így 1910-re kül-
földi vállalatok adták a szén- és fémtermelés kétharmadát. A  Berlin– Bagdad vasút 
tervezett  bászrai meghosszabbítása ezért volt fontos a németeknek és sértett e a 
brit érdekeket (nem azért, mert a német iparcikkek eljuthatt ak Indiába vagy piacot 
szerezhett ek a  Közel-Keleten, hiszen azt megtehett ék volna  Szuezen keresztül is).

Harmadrészt, a vasút kétélű fegyver volt: a gőz megjelenése a közlekedés-
ben ugyan például a franciákkal folytatott  kereskedelem értékét megötszörözte: 
az 1840-es 40 millió frankról 20 év alatt  195 millióra nőtt ,737 de összességében a 
kereskedelmi mérleg nem javult. Amennyire megnyitott a a vasút a piacot a belső 
területek számára ( Kayseriben 1843-ban egy quarter búza ára 7 shilling 7 d  volt, 
1845-ben már 29 shilling 6 d – a világgazdasági integráció jele, hogy a világpia-
ci áremelkedés a belső területeken is jelentkezett ), a szállítási költségek leesése 
ugyanúgy a külföldi termékek behatolását is elősegített e. 

Így a beruházások költségigénye mellett  a külkereskedelmi defi cit tovább-
ra is problémaként jelentkezett , s mindkett ő hátráltatt a az iparosítást, amelyet a 
mezőgazdasági export növekedése nem tudott  fedezni. A krími háború miatt  fel-
vett  1854-es első 5 millió font sterlingnyi adósság fedezetéül még az egyiptomi 
keresztények fejadója (dzsizje) szolgált. A 19. század végén a vasútépítő cégek az 
adott  tartomány terménytizedét kérték garanciaként. 1903-ban a német beruhá-
zással épülő  Konya– Ereğli vasútvonalért  Urfa,  Aleppó és  Konya tizedjövedelmeit 
ajánlott ák fel.738 Az eljárás ellen  Oroszország tiltakozott , és beavatkozott  a török 
belügyekbe, arra hivatkozva, hogy ezáltal az 1877–1878-as jóvátétel törlesztőrész-
letei kerültek veszélybe. Világos, hogy ezek a körülmények sem a vasútépítést, 
sem a mezőgazdasági export növekedését nem segített ék elő.739 A kapitulációk léte 
okozta aszimmetrikus viszony a vasúti beruházásokban is éreztett e hatását: a be-
ruházók elutasított ák a török bíróságok joghatóságát az alkalmazott aik által török 
területen elkövetett  törvénytelenségek esetén is.740 

Így aztán – noha a vasút kormányzati prioritást élvezett  – a birodalomnak 
1910-ben is csak 8000 km-es vasúthálózata volt, míg a  Monarchiának például 23 
ezer km. A forráshiány miatt  ritkább volt, hogy a kormányzat önerőből épített e 
meg a vonalat, majd a fenntartást adta át külföldi cégeknek a felmerülő költségek-

736   Például az 1888-as és az 1903-as megállapodás az anatóliai és a Bagdad-vasút kapcsán.  Issawi, Ch.: 
The Fertile Crescent i. m. 369. 1919-ben aztán a világháborús győztesek elő is veszik ezt az érvet a 
birodalomról leszakított  területek felosztásánál.

737    Owen, R.: The Middle East i. m. 203.
738   Uo. 201.
739   Ráadásul az  Angliával folytatott  kereskedelem fele iráni tranzit volt, így e termékek garantáltan 

nem a török gazdaság teljesítőképességéről adtak számot.
740    Owen, R.: The Middle East i. m. 113.



504

II. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN (1774–1915) 

kel és haszonnal együtt , gyakoribb volt, hogy az építéshez is fi nanciális kedvezmé-
nyeket biztosított  a külföldi kivitelezőnek. Az állami tőke a vasútba fektetett  össz-
tőke csupán 10%-át tett e ki végül. Ennek nyilvánvaló következménye volt, hogy a 
vasútvonalak nyomvonala nem volt mindig optimális, hiszen a kivitelezők nem az 
oszmán állam gazdasági érdekeit vett ék alapul kiépítésüknél, hanem a sajátjukat. 
A párhuzamos szíriai francia és oszmán vonal mellett  a vonalak irányultságában 
megnyilatkozó érdekellentétekre kitűnő példa, hogy míg a németek technikai, 
pénzügyi és politikai okok miatt  a  Konya– Iskenderun leágazást preferálták volna 
a  Bagdad-vasútnál, az oszmánok az orosz határra való gyorsabb felvonulás előse-
gítése érdekében – tehát katonai okokból – az  Ankara– Sivas leágazás megépítését 
támogatt ák.741

Wilhelm von Pressel már 1872-ben megálmodta a  Berlin– Bagdad vasút előd-
jét, de az építkezés egyelőre – a később elvesző – ruméliai területeken folyt.742 A 
frontier területeket integráló Hedzsasz-vasútból 1891-ben készült el a  Jaff a– Jeru-
zsálem vonal, 1894-ben a  Damaszkusz– Haurán szakasz. A  Damaszkusz– Medina 
vonalon, mely propagandacélokból volt nagyon fontos Abdülhamidnak (a szultán 
egyben kalifa is volt, az iszlám világ legfőbb vezetője: a birodalom iszlám közös-
ségének egységét propagálandó  Abdülhamid e pozíciót hangsúlyozni igyekezett  
e projektt el) 9300 katona dolgozott , miként az 1873-ban először kudarcba fulladt, 
 İzmitet  Ankarával összekötő szakasz építésénél is. Szakképzett  helyi munkaerő 
híján743 olasz és montenegrói kőfaragók vett ek részt a hegyi építkezéseken: a vas-
útépítés 1914-re 14 ezer embernek adott  munkát. Igaz, ugyanazon munkáért az 
európai 50%-kal több fi zetést kapott , s a helyi keresztény is magasabb pozíciókat 
töltött  be, mint a muszlim. Ett ől függetlenül a vasúti munkásoknak is erős érdekér-
vényesítő képességük volt, miként a hajósoknak. 

A posta (vasútt al párhuzamos) kiépítése és oszmán kézben maradása viszont 
nagy szolgálatot tett  később Kemál  Atatürknek, hiszen a megbízható hírhálózat 
hozzájárult a felszabadító háború sikeréhez. A keskeny parti sávok mögött  a nagy 
vilajetek ugyanakkor elzártak maradtak.

A vasút zsugorított a a távolságot, így intenzifi kálta a kereskedelmet: a  Kasa-
bába vezető vasútvonal a  Gediz-völgy teveforgalmának 90%-át átvett e, a szom-
szédos vasút is 50%-os elterelő hatással bírt, a tengerpartt ól 100 km-re lévő uşaki 
gabona eddig a szállítás költségei miatt  nem juthatott  ki a piacra, de most szállí-
tása kifi zetődővé vált.744 De éppen a távolságok zsugorodásából következően a 
vasútépítéseknek megvolt az árnyoldala is (a beduinok és a karavánvezetők el-
lehetetlenülésén túl):745 1911-re a nyugati építőknek adott  kilométer-garancia ösz-

741    Çetinsaya, G.: Ott oman Administration of Iraq i. m. 37.
742   1871-re készült el a  Szaloniki– Skopje, majd 1888-ra a  Belgrád– Skopje szakasz. Európában ekkor 

már 2000 km vasút volt, a birodalom anatóliai részein csak 900 km. Végül Georg von  Siemens, a 
Deutsche Bank igazgatója kötött  koncessziós szerződést a Portával a  Berlin– Bagdad vasút meg-
valósítása érdekében.

743   A kötelező kényszermunka nem eredményezett  jó minőséget.
744    Owen, R.: The Middle East i. m. 113.
745   A földrajzi centrum nem mindig gazdasági centrum, illetve a centrum–periféria viszonyok mobi-

lisak, s az infrastruktúra fejlett sége e viszonyokat befolyásolhatja. A közlekedés fejlesztése pros-
peritást hozott  e térségeknek a mezőgazdaságban, viszont az importiparcikkek árának csökkenése 
miatt  a helyi iparfejlődést kiszolgáltatt a a nyugati exportdömpingnek.
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szesen 170 millió frankjába került az oszmán államnak, további 100 millióba ke-
rült a Hedzsasz-vasút. Ezt nem mindig ellensúlyozta, hogy több gabona jutott  ki a 
pia cokra, nőtt  a termelés, és így a terményadóból származó bevétel is. 1893–1909 
között  például az anatóliai vasút 3 millió angol fontot fi zetett  ki kilométer-garan-
ciaként a nyugati építt etőknek, ami több volt, mint  Ankara térségének (megnöve-
kedett ) földadója.746 A termelő szemszögéből viszont kedvezőbb volt a változás. 
Közvetlenül tehát veszteséges, de hosszú távon, az adóalanyok jólétének növeke-
dése révén (az indirekt adókkal) nyereséges befektetés volt ez az oszmán állam-
nak.  Anatóliában a vasút évi 400 ezer t gabonatöbbletet eredményezett :  Isztambul 
gabonaszükségletének 90%-át 1900-ra már hazai gabona fedezte, hátt érbe szorítva 
a bolgár és az orosz importot. Ez 700 ezer líra megtakarítást jelentett  az államnak 
(a teljes gabona- és lisztbehozatal 170 millió piaszter, 1,7 millió líra volt). A helyi 
fogyasztás volt mégis a kisebb tétel: a vasúton szállított  gabona 70%-a ugyanis ex-
portra került.  Isztambul a vonaton szállított  gabona 25%-át kapta meg, a hadsereg 
további 10%-ot. Rövid távon szinte nem is volt más áru az anatóliai vasúton, mint 
gabona.747 

Az 1880-as évek után a vasutak megépítésével  Anatólia relatív munkaerő-
hiánnyal küszködött : a gabonaexport elvi kapacitása nagyobb lett , mint amennyit 
exportálni tudott  a birodalom. Az ingatag terméseredmények és a kevés művelt 
szántó mellett  ennek a nagy belső fogyasztás is oka volt, hiszen a termelt gabona 
25%-a került csak exportra, illetve 40%-a utazott  vasúton. (Igaz, az exportarány a 
balkáni országok esetében sem haladta meg a termés 25–35%-át a gabonaféléknél.) 
Ezért gazdasági értelemben is szükséges volt a  Balkánról menekülő muszlimok 
letelepítésével növelni a térség gazdasági potenciálját, s nem csak a Strausz Adolf 
hangsúlyozta politikai szükségszerűség –  Anatólia muszlim elemeinek megerősí-
tése a keresztényekkel szemben,748 majd a görög–török háború stratégiai tanulsá-
gai – miatt .749 Ez a kisbirtokos parasztság megerősödéséhez vezetett . 

 Pamuk szerint mellesleg az anatóliai vasutak kiépítésének kezdeményezése 
is részben a gabonaárak 1880 körüli esésének tudható be: emiatt  ugyanis  Német-
ország végleg feladta a gabonaexportot, és olcsó gabonát kezdett  importálni, mi-
közben ez az iparosodásra, a munkaerő átrétegződésére is pozitívan hatott .750 A 
nemzetközi munkamegosztás – az iparba átrétegződő német munkás acélt gyár-
tott , melyet el kellett  adni, hogy az acélsíneken gördülő acélmozdonyok e német 
munkás kenyerét  Németországba szállítsák – tipikus példája volt ez is: ugyanaz 
ismétlődött  meg, mint 40-50 évvel korábban a brit textilipari termékek esetében 
(ezt még tetézte a német textilipar  Strausz által hangsúlyozott  gyapotéhsége – lásd 
a mezőgazdasági fejezetet).751 Mivel azonban a kisparaszt termelési technológiája 

746    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 71–72.
747    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 837.
748   A muszlimok száma 7,5 millió volt, a keresztényeké 7 millió az örmények kényszerdeportálása és 

a görög–török népességcsere előtt   Anatóliában.
749   Ugyanis a ritkán lakott   Anatólia nagy részén a görög sereg ellenállás nélkül nyomult előre, igaz, 

utánpótlási vonalai éppen emiatt  veszélyesen megnyúltak, és a helyi élelmiszer-termelés elégte-
lensége és a rossz infrastruktúra miatt  élelemhiány lépett  fel.

750    Pamuk, Ş.: Commodity Production i. m. 201.
751   A Deutsche Levantinische Baumwolle Gesellschaftot éppen a Baghdad Railway Company alapí-

tott a 1904-ben.
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elmaradott , ő maga pedig gyakran eladósodott  volt, a termelés növelése érdeké-
ben maguk a német vasútépítő vállalatok ösztönözték a mezőgazdaság moderni-
zációját, s kedvezményes hiteleket és német szerszámokat (ekéket) nyújtott ak a 
helyieknek. (Az önálló kisbirtokosok mellett  részes bérlők is szép számmal voltak 
 Anatóliában, míg a napszámosok száma viszonylag alacsony volt.)

A mezőgazdaságon túl multiplikátor hatása a vasútnak nem volt:  Eskişehir 
kivételével nem létesült nagyobb javítómű, így az összes javításhoz szükséges 
alapanyagot és készterméket külföldről kellett  beszerezni. Ez viszont a külföldi 
befektetőknek volt jó.  Anatóliában az áru 50%-át vasúton szállított ák, a személy-
szállítás viszont változó mértékű volt: a  Damaszkusz– Hama vonalon 1 millió utast 
számláltak,  Bagdadban viszont csak 53 ezret, e számadatt al a birodalomban lévő 
igen eltérő társadalmi-gazdasági viszonyokra is utalunk. 

A vasút olcsóbbá tett e a szállítást: egy zarándok  Mekkába való eljutásának 
költsége 1200-ról 200 frankra esett , a helyi gabona ára 16%-kal, az importcukoré 
viszont 50%-kal csökkent. Ez jó volt a fogyasztónak, kevésbé örültek a konkuren-
ciának a tradicionális szállítási ágazatok képviselői (például beduinok, karaván-
szeráj-tulajdonosok).  Egyiptomban 1 kantar (50 kg) gyapot szállítása  Delingatból 
 Damanhurba málhásállatokon 12 piaszter volt, az 1892-ben megnyitott , szekerek 
által is használható úton 8 piaszter, 1902 után, a vasút megépültével 4 piaszter. 
A vonalak gyakran termékspecifi kusak voltak: a rövidebb,  Jaff a– Jeruzsálem és a 
 Bursza– Mudania vonalon a partról érkező importcikkek domináltak, a belső terü-
letekről érkező, hosszabb  Damaszkusz– Hama vonalon viszont már 75%-ban ex-
portcikkeket szállított ak. Azaz a partvidéken nagyobb volt a fogyasztás és a jöve-
delemkiáramlás, míg a szárazföld igyekezett  ezt kiegyenlíteni. A népes  Damasz-
kusz,  Bejrút és  Libanon a  Hauránból szállított  gabona 58%-át kapta meg, noha 
eredetileg exportcélokkal épült a vasút.

A közlekedés (fejlődésének) jelentősége nem csak az előbb említett  esetben 
mérhető: a vasút megjelenése előtt  a belföldi (szárazföldi) kereskedelem remény-
telen hátrányban volt az interregionális kereskedelemmel szemben. A  Szarajevó 
és  Dalmácia között i, valamint az  Edirne és  Isztambul között i utak olyan rosszak 
voltak, hogy árut szállítani szekéren nem, csak lovakon lehetett . A ló teherbíró 
képessége viszont legfeljebb 4 centner (200 kg) volt, míg egy ökrös szekér 700–800 
okát bírt (1 t), egy lovas szekér 1500 okát752 – ha volt megfelelő út. A legkisebb 
hajó is 200-szor több terhet tudott  szállítani, mint egy szárazföldi közlekedési esz-
köz a 18. században, egy vasúti vagon gabonaszállítmánya pedig 125 tevéével ért 
fel.753 A szállításra használt teve Strausz szerint 10 oka rizst eszik naponta, 125 
teve esetében ez 1250 oka, egy 30 napos úton 37 ezer oka, amit vagy meg kellett  
venni állomásról állomásra (okánként 2 piaszteres áron, ez nem kevés, 75 ezer 
piaszter, azaz legalább 15 ezer frank), vagy végig szállítani. Tevénként 300 okát 
viszont nem volt érdemes felpakolni, hiszen ez a hasznos terhet csökkentett e – 
élelmet vételezni pedig nem mindenütt  lehetett . Ilyen esetekben (nagy távolságo-
kon) egy 1500 tevés nagy karaván hasznos rakománya csak 300–500 tevét (azaz 4 

752    Peyssonel, Ch. de: Observations sur le Commerce de la Mer Noire, et des pays, qui la bordent… 
Chez les Libraires Associés, Amsterdam, Leiden, Rott erdam, Utrecht, 1787. 261.

753    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 120.
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vasúti vagont) tett  ki, a többi az élelmet szállított a. Ha mindegyik 700 font súlyt 
cipelt (azaz 3 ló kapacitásával rendelkezett ), akkor a szállított  áru értéke maximum 
10–11 millió frank lehetett . Napi 25 mérföldnél gyorsabb haladás nem volt reális, 
így az  Aleppó– Bagdad szakasz 25 nap volt, az  Aleppó– Diyarbakır 45 nap, míg az 
 Aleppó– Isztambul 40 napot vett  igénybe szárazföldön.  Masson szerint egy teve 
40 piaszterért vitt  el egy rakomány selymet a perzsa  Iszfahánból  İzmirbe, de erre 
még 122 piaszter belső vám és 46 piaszter izmiri külső vám rakódott . A szállítási 
költség tehát csak negyede volt az összes járulékos költségnek.754 Ráadásul az utak 
nem voltak biztonságosak a beduin törzsek aktivitása miatt . 1848-ban nem volt 
drágább a tengerpartról  Damaszkuszba elszállítani az árut, mint a tengerpartt ól 
70–80 km-re, 1857-ben pedig egy beduin rajtaütés 1 millió font kárt okozott  a  Bag-
dad– Damaszkusz karavánnak.755 

Mivel megfelelő utak egyébként sem sűrűn álltak rendelkezésre, a folyami 
hajózás szerepe nagy volt. A  Dunán a  Vidin– Galaţi táv 30 piaszter, a  Rusze– Galaţi 
20 piaszter volt 200 kvintál áru esetén, a  Vidin– Sulina táv 50 piaszterbe került a 18. 
század végén, tehát jóval olcsóbb volt, mint a szárazföldi közlekedés.756 Ez a vasút 
megjelenése előtt  értelemszerűen a fő kereskedelmi utak (és persze a külföldi aspi-
rációk) irányát is befolyásolta és jelentős helyzeti energiát biztosított  a folyóparti 
városoknak (vö. II. 64. táblázat). A folyami hajózás szempontjából viszont hátrány-
ként jelentkezett , hogy a folyók közül egyedül a  Nílus volt mindkét irányban ha-
józható, ugyanis ez a folyó délről északra folyt, miközben a szélirány észak–délies 
volt, így vitorlák segítségével visszafelé is lehetett  hajózni. A többi hajót viszont 
az áru leszállítása után gyakran egyszerűen tűzifaként adták el (  Eufrátesz,   Tigris). 
Nemzetközi mércével mérve ráadásul az iraki folyami hajózás drága volt: irány-
tól függően 1,1–2,2 font volt tonnánként 1902–1906 között , míg  Bászrától egészen 
 Angliáig csak 1,2 font, vissza 1,6.

A tengeri hajózás jelentősége a gőzhajó feltalálása előtt  is nagy volt, de a tá-
volságok megtételéhez szükséges idő kiszámíthatatlannak bizonyult:  Isztambul 
és  Velence között  a 900 mérföldes távot kedvező széljárás esetén 9 nap alatt , ked-
vezőtlen időjárás esetén viszont 81 nap alatt  tett e meg a hajó. Az  Alexandria– Ve-
lence 1100 mérföldes táv esetén ez 17, illetve 81 nap volt.757 A Dardanellákon és a 
 Boszporuszon átkelni vitorlással rossz időjárási viszonyok között  20 nap volt, jó 
időjárás esetén 1 nap még 1880 körül is. 

A gőzhajó éppen ezt a bizonytalanságot számolta fel, kiszámíthatóbbá téve a 
kereskedelmi, piaci viszonyokat. Ráadásul nemcsak meggyorsított ák az áruforgal-
mat, de megnövekedett  űrtartalmuk révén több árut is szállított ak egy fordulóval. 
1828-ban jelent meg az első gőzhajó a fővárosban, és 1840-ben a  Vörös-tengeren, 
a birodalom legtávolabbi pontján is feltűntek.758 Málta 1801-es brit megszállása a 
közbiztonságon is javított , eltűntek a korzárok, s ez is jelentős kockázat- és költség-
csökkentő hatással bírt. A hajók eleinte kicsik voltak, a 200 tonnát alig érte el átla-

754    Owen, R.: The Middle East i. m. 54.
755    Raccagni, M.: The French Economic Interests i. m. 339–376.
756    Peyssonel, Ch. de: Observations sur le Commerce i. m. 260–261.
757    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 117.
758    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 798.
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gos űrtartalmuk, 1866-ra ez 500 tonnára nőtt .759 1836–1874 között  az osztrák Lloyd 
társaság hajóinak űrtartalma megnégyszereződött , 1830–1888 között  a trebizondi 
hajók űrtartalma nyolcszorosára nőtt  és elérték az 1000 tonnát. A forgalom bővü-
lése még a legtávolabbi területen is érezhető volt: a  Dzsiddában kikötő oszmán 
hajók forgalma az 1878–1882 között  évi 100 ezer tonnáról 1900–1904 között  250 
ezer tonnára nőtt . A hajózás fejlődését, a hajók méretnövekedését későn reagálták 
le a kikötők:  Bejrút csak 1894-ben kapott  új mólót francia tőkéből.  Szalonikiben 
pedig a kikötőt úgy épített ék ki, hogy a hajók közvetlenül a vonatra rakodhatt ak. 
Ez persze a rakodómunkások piacvesztését jelentett e, noha a legerősebb közössé-
gek egyike volt, ezt bizonyított a, hogy a  Monarchia elleni 1908–1909-es bojkott juk 
sikeres volt, s megakadályozták az áruk kipakolását.

Így míg 1860-ban négyszer annyi vitorlás volt  Isztambulban, mint gőzös, ad-
dig 1900-ban hússzor annyi gőzös, mint vitorlás, miközben egyébként a vitorlások 
száma is nőtt  a 40 évvel korábbihoz képest. A gőzhajók 90%-a (brutt ó hajótonnát 
tekintve) európai tulajdonosok kezében volt, s az 1870-es évektől egyre jellemzőb-
bé váltak a nagy, 1000 tonnás gőzhajók. Ugyanakkor a gőzösök ellátása sok szenet 
(igaz, ez egyre olcsóbb volt) és jó logisztikát igényelt.

A szárazföldi-közúti közlekedés forradalma lassabban ment végbe: a kereske-
delem jelentőségét felismerve az ajánok már 1812-ben elkezdték az utak kijavítását – 
bár nem  Anatóliában. Itt  a szárazföldi kereskedelem eleinte a nomádoknak volt jó 
üzlet, egyrészt termékeiket is el tudták adni, másrészt védelmi pénzt szedhett ek 
az utak mentén. Néha maga az aleppói pasa fi zetett  nekik az utak őrzéséért.760 A 
vasútépítés e nomádoknak bevételkiesést okozott  – igaz, sok esetben a gazdasági-
lag fontos karavánutakat elkerülték a vasutak. 1865-ben  Cevdet pasa letelepített e 
a nomádok nagy részét, ezzel elestek az útvámtól és tevéiket sem vásárolták meg 
a karavánok (így állatállományuk létszáma is leesett , bevételeikkel együtt ). Nőtt  
ugyan a közbiztonság, de a feszültség is a letelepített ek körében. A teve lassú, de 
nagyobb tömeget szállító állat volt: 550 font rakománnyal 5–9 nap alatt  tett e meg 
az  Aleppó– Latakia utat (így  Strausz adatai alapján egy teve élelmezése 100–200 
piaszter volt, vagy 50–100 oka rizs, azaz 140–280 font élelem, a raksúly 25–50%-a). 
A 420 fontot szállító öszvér és a 170 font teherbírású szamár ugyanezt 4–5 nap alatt  
volt képes véghezvinni. 

A szárazföldi szállítás nemcsak kisebb tömeget mozgatott  meg, de lassabb is 
volt, mint a tengeri: az  Isztambul–Bagdad  táv szárazföldön 519 óra volt (II. 125. 
táblázat). Hajóval  Samsunig viszont 100 órát lehetett  spórolni, ennyivel gyorsabb 
volt a tengeri út. Az  Alexandrett a– Diyarbakır szakasz 250 mérföldjét 17 nap alatt  
tett e meg a karaván 1800 körül.761 A  Szaloniki– Bécs távolsághoz 50 nap kellett , az 
 Aleppó– Isztambul szakasz 500 mérföldjének leküzdéséhez 40 napra volt szükség, 

759   Várnai adatok.  Michoff, N.: Contribution a l’Histoire du Commerce Bulgare I. i. m.
760   Természetesen a beduinok sokszor nem tudtak ellenállni a csábításnak. 1842-ben az Anaza törzs 

500 ezer piasztert zsákmányolt egy karavántól, két napra Damaszkusztól, 1857-ben 10 millió 
piaszter volt a zsákmányuk, ennek eredményeként két évig nem is indult több áruszállítás. 1861-
ben aztán zarándokoktól vett ek el Irakban 600 ezer piaszter értéket, 1866-ban a  Bagdad– Aleppó 
karavánt rabolta ki az Anaza törzs 600 ezer piasztert zsákmányolva, 1871-ben pedig a Sammar 
törzs fosztott a ki a  Moszul– Aleppó karavánt.

761    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 798.
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az  Aleppó–Bagdad  távolság 30 napot vett  igénybe. Ugyanakkor az 1861-ben  Da-
maszkusz és  Bejrút között  megépített  francia út a kommunikációt 3 napról 12 órá-
ra rövidített e – ez jelentősen hozzájárult a központi hatalom reagálóképességéhez, 
így a stabilitáshoz is. A  Bejrút– Damaszkusz vasút elkészülte a közúti áruszállítás 
költségeit a harmadára csökkentett e (20 centime/t/km), így a karavánúton a forga-
lom 1892 után 1,7 millió frank/év értékkel stagnált.762 Ezek után beláthatjuk a Ber-
lin–Bagdad  vasút tervének gazdasági és – a birodalom szempontjából – politikai 
racionalitását:763 a kereskedelem felgyorsulása ugyanis ugyanolyan hatással van a gaz-
daságra, mint a pénzforgás gyorsulása.  Szuez megnyitása előtt  a  Jóreménység fokát 
megkerülni nem volt drágább, sem sokkal lassabb, mint a birodalmon keresztül 
szállítani. Svájcból Bagdadba a következőképpen jutott  el az áru: a  Svájc– Trieszt 
szakasz 25 nap volt, 3–4%-kal növelve a költségeket, a  Trieszt– Bejrút szakasz 25 
nap és 1,5%, a  Bejrút–Aleppó  10 nap, 1%, az Aleppó – Moszul–Bagdad  szakasz 50–
60 nap és 4,5–9%. Ez összesen 4 hónap és 12–14%-os költség.  Triesztt ől  Bombayig 
a Jóreménység fokán keresztül 6 hónap volt az út, és ez 12–15%-os költségnöveke-
dést eredményezett .764

A vasút nemcsak olcsóbb és gyorsabb, de nagyobb tömeget is mozgatott  meg, 
mint a karavánút. Az  Ankara– Konya vasútvonal 1910-ben például 585 ezer tonna 
áruforgalommal volt jellemezhető, az  İzmir–Kasaba  vonalon 327 ezer tonna árut 
szállított ak.765 Ezzel szemben az Aleppó –Bagdad  vonalon 5000 teve haladt végig, 

762    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 235.
763   Nem véletlen, hogy  Abdülhamid szinte azonnal egy  Aleppó– Bagdad párhuzamos vonalat is akart 

építt etni, összekötendő a  Bagdad- és a Hedzsasz-vasutat, ezáltal megerősítve a térségben a köz-
ponti hatalmat. Éppen az  Aleppó– Bagdad szakaszon érte ugyanis a karavánokat sok támadás, rá-
adásul a beduinok elűzésével nőhetett  a művelésbe vonható földek (és a szultáni magánkincstár) 
nagysága, melyek eladása komoly bevételt jelentett  a büdzsének.

764    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 138.
765    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 812–813.

II. 125. táblázat. 

Szárazföldi távolságok (órában megadva) az Oszmán Birodalomban

 Isztambul– Kastamonu 150  Isztambul– Eskişehir   62

 Kastamonu– Sivas   82  Eskişehir–Afj on   32

 Sivas– Diyarbakır   89  Afyon– Konya   48

 Diyarbakır– Moszul   90  Konya– Adana   70

 Moszul– Bagdad 108  Adana– Aleppó   70

 Bagdad– Bászra 100  Aleppó– Damaszkusz   94

Összesen 619  Damaszkusz– Bejrút   12

 Isztambul– Afyon   94  Bejrút–Jeruzsálem   36

 Afyon– Szmirna   54 Összesen 424

Összesen 148

 McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 219.
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s mivel az út 30 napig tartott  (a fémcsíkozott  út kiépítésével is 22 nap volt), tízszer 
tudtak fordulni, azaz összesen csak 12 000–15 000 tonna árut tudtak szállítani, 
egy nagyságrenddel kevesebbet. A franciák által megjavított , imént említett   Bej-
rút– Damaszkusz karavánútvonal gyorsasága miatt  szintén némileg több, 21 ezer 
t/év forgalmat bonyolított . A trebizondi karavánúton 15 ezer állat mindösszesen 
25 ezer tonna súlyt tudott  szállítani 1800 körül egy évben 3 alkalommal. Az Irán 
irányába lebonyolított  forgalom szintén –  Trebizondon és  Tabrizon keresztülha-
ladó – karavánokon keresztül történt. Évi 12 ezer tonna árut mozgatott  meg 48 
ezer málhás állat, mely a két ország kereskedelmének 40%-át tett e ki (250 kg/állat/ 
alkalom, mint az Aleppó –Bagdad  szakaszon). A rövidebb és kevesebb ember által 
látogatott  utakon a súlyra eső fuvardíj duplája volt a szokásosnak. 1819-ben  Hau-
ránból naponta 4000 gabonával megrakott  teve indult útnak a part felé, s fuvardíj-
ként (és a tevék élelmeként) a termény felét megtarthatt ák.766 A szállítás drágasága 
miatt , míg a gabona ára  Hauránban 50 frank/tonna volt,  Akkóban viszont már 97 
frank. A  Haurán– Haifa vasútvonal megépítése azonban 50%-ról 16%-ra csökken-
tett e a szállítási költségeket.767 A karavánok kísérete drága volt: extrém példa a 
híres Hadzs-karaván (zarándoklat a szent helyekre), mely évente 135 ezer fontba 
került, hiszen 300 nizám kísérte öszvéren, 2 ágyúval, 130 csendőrrel és 85 beduin-
nal, egy őrnagy (binbaşi) vezetésével.

A  Tbiliszi– Poti– Baku vasútvonal kiépítése 5/6-dal csökkentett e a térségben az 
árakat, így a  Perzsia felé irányuló karavánút (mint megélhetési forrás) jelentősége 
lehanyatlott . Így a trebizondi forgalom az eredeti egyharmadára zsugorodott  össze. 
Ezt még tovább csökkentett e a  Szuezi-csatorna megnyitása 1869-ben, mely a for-
galmat délre,  Teherán– Bászra irányába terelte (egyrészt a hajók a  Perzsa-öbölben 
tudtak élelmet vételezni, másrészt a helyi termékeket egyszerűbb volt  Damasz-
kuszon át  Szuezbe szállítani, mint  Isztambulba – ez ugyanis 70 napot jelentett  vol-
na, míg  Szuez kihasználásával felére csökkent a menetidő). 

Kereket  Mezopotámiában utoljára a  Római Birodalom idejében használtak 
1800 előtt : a homokos, rossz útviszonyok a keréknek és így a szekereknek nem 
kedveztek. Ez lassított a a forgalmat. Jellemző, hogy a  Tigrisen lévő hidat  Diyar-
bakırnál vagy az  Adanánál lévő Seyhan hidat még a római időkben épített ék.768 
1923-ban az ország területén mindössze 18 335 km-t tett  ki az utak hosszúsága, 
ebből azonban egyetlen kilométer sem volt aszfaltozott :769 a szárazföldi közleke-
dés fejlesztésének első jeleit az úgynevezett  fémcsíkozott  utak jelentett ék, melyek 
csökkentett ék a sarat. 1910-re a Bagdad– Aleppó  út hossza így 28 napról 22 nap-
ra csökkent. Mivel a karavánok szállítóképessége korlátozott  volt, a szárazföldön 
drága, kis összsúlyú árukat szállított ak (luxuscikkek, iparcikkek), gabonát ritkán, 
mert a nagy tömeg és a hosszú szállítás aránytalanul megdrágított a az árat. Ezért 
az itt eni gabonatöbblet sokáig csak a helybeliek igényeit elégített e ki, nem kerülhe-
tett  piacra. Az  Ankara– Isztambul szakasz 216 mérföldjén vasút hiányában 3,5-sze-

766   Uo. 819.
767    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 232–235.
768    Eggeling, W.– Ritter, G.: Türkische Binnenverkehrsnetz e. Studienverlag Brockmeyer, Bochum, 

1979. 4.
769    Eggeling, W.: Türkei: Land, Volk, Wirtschaft in Stichworten. Hirt’s Stichwortsbücher. Ferdinand 

Hirt Verlag, Wien, 1978.
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resére nőtt ek az árak,770 míg a vasút kiépítése után az isztambuli gabonaárnak csak 
ötödét tett e ki a szállítási költség. 

A belső perifériákra is kiterjedő vasútfejlesztés eredményeképpen 1911-re 16 
millió utas, 2,6 millió tonna áru mozgott  8000 kilométer hosszúságú pályán (ebből 
8 millió utas 1050 mérföldön a  Balkánon, 1488 mérföld és 7 millió utas  Anatóliá-
ban, s mindössze félmillió utas 1488 mérföldön  Arábiában). A szállítás kapacitás-
növekedése miatt  olyan területek is prosperitást mutatt ak, ahol nem volt vasút: az 
 Égei-tenger térségében 10 ezer tevét kellett  a peremvidékeken kapcsolt áruszállí-
tásra alkalmazni a megnövekedett  szállítókapacitás és a kereskedelmi forgalom 
(illetve a kereskedelembe vonható, de vasúti összekött etés nélküli ellátóterületek) 
bővülése miatt .

Nem véletlenül fejlődtek jobban a parti területek, hiszen itt  a nyugati hatások 
hamarabb érvényesültek, ráadásul közlekedésföldrajzilag is kedvezőbb helyzet-
ben voltak, mert a gőzhajózás gyorsabban terjedt (hiszen olcsóbb volt), mint a vas-
út. A  Trieszt– Durazzó szakaszon egy métermázsa áru szállítási költsége tengeren 
2–4 frank volt. (250 kg nett ó raksúlyú tevével számolva szárazföldön ez 25 nap, 
napi 10 oka rizs, azaz 20 piaszter táplálékot számítva – s a költséget 1 mázsára 
arányosítva – 200 piaszter, azaz 40 frank.) A partt ól a szárazföld belsejébe szállított  
áru fuvardíja a jóval rövidebb  San Giovanni di Medua– Prizren szakaszon lórako-
mányonként 3–4 frank,  Prizren– Szaloniki között  6–7 frank.771 (Emiatt  Szalonikibe 
az árut Durazzóból olcsóbb volt tengeren szállítani: a szárazföldi utakon a célforga-
lom bonyolódott  csak, a tranzit eltűnt, a Via Egnatia e szakasza eljelentéktelenedett .) 

Így a birodalomban a földrajzi periféria gazdasági centrummá vált. A demo-
gráfi ai növekedés is jelentős mértékben a gazdasági centrumként működő kikö-
tőkre volt jellemző: Szalonikinek 1800-ban 55 ezer fő volt a lakossága, 1912-ben 160 
ezer,  İzmirnek 100 ezer, majd 300 ezer, Bejrútnak 10 ezer, majd 150 ezer. Ugyan-
akkor a  Szuez megnyitásával kereskedelmi árnyékzónába kerülő belföldi  Diyar-
bakır lélekszáma az 1830-as 55 ezerről 1912-re 31 ezerre csökkent, azaz  Szaloniki 
lakosságának egyötöde volt.772 A belső migráció jelentősége sem volt lebecsülendő 
a rossz közlekedés ellenére: a horvát és montenegrói bányászok például  Zongul-
dak és  Ereğli szénbányáiban dolgoztak (éppen a hajózás és a vasút fejlődése tett e 
ezt lehetővé).773 Végeredményben a kereskedelem, a terméseredmények és közle-
kedés fejlődése miatt  1865-ben (a hús és kenyér kivételével) eltörölték a hatósági 
árakat – ezek az éhínségek és rossz szállítási viszonyok idején éppen a spekulációt 
voltak hivatott ak megakadályozni, de később a piacgazdaság kerékkötőivé váltak. 
A világpiaci árak begyűrűzése miatt  egyes helyeken estek, másutt  növekedtek a 
regionális élelmiszerárak.

770    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 120.
771    Keleti K.: A Balkán-félsziget i. m. 343.
772    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 114.
773   Quataert leírja, hogy 1897-ben egy ízben a muszlim bányászok és az ezüstpisztollyal felszerelt (!) 

montenegrói keresztény kőfaragók, akik éppen kikötőt épített ek, összevesztek egy kút használa-
táért. A többnapos csatározás számos halálesetet eredményezett , végül egy ágyúnaszádot kellett  
kivezényelni és a muszlim munkásokat megbüntetni a nagyhatalmi nyomás (a bányák nagyhatal-
mi tulajdonban voltak) miatt , noha a keresztények kezdték a villongást egy muszlim vízhordó fi ú 
megverésével.  Quataert D.– Duman, Y.: A Coal Miner’s Life i. m. 153–179.
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II. 4. MEZŐGAZDASÁG

Az ipar kapcsán olvasott ak ismeretében nem meglepő, hogy a  Török Birodalom 
1881 után is a mezőgazdaságra kívánt támaszkodni immár kényszerpályára terelődve: a 
rendszer tehetetlenségét mutatja, hogy ez akkor is megmaradt, amikor a gabona-
árak már estek. Az állam az 1860-as évekbeli konjunktúrát meglovagolva a költ-
ségvetés gyarapodásához hozzájáruló magas exportvámokat megszüntett e, s a 
termelőkre hárított a. Az állam e lépése nem eredményezett  jelentős költségvetési 
többletet – a 100 egység termelt gabonára jutó 3 egységnyi terményadó-emelés774 
összességében hasonló volt az exportra kerülő legfeljebb 30 egység gabona 12%-os 
exportvámjából befolyó költségvetési bevételhez –, az a termelés növekedésén 
vagy az áremelkedésen keresztül valósulhatott  csak meg. A termelő számára a 
magas árak idején a terményadó növekedése nem jelentett  elviselhetetlen költsé-
get, de ez megváltozott  az 1873–1896 között i dekonjunktúrával. Az állam ekkor 
nem lépte meg a fordított  lépést, azaz nem csökkentett e a termelők terheit és nem 
vezett e be újra az eltörölt exportvámokat. Ez növelte a társadalmi feszültséget 
azon rétegek körében, melyek eddig a megélhetés (önellátás) peremén egyen-
súlyoztak.775

Az állami bevételek növekedése így csak a volumen növelése által volt lehet-
séges. Az utóbbit pedig extenzív (s nem intenzív) gazdaságpolitikával próbálták 
ösztönözni, hiszen sok volt a műveletlen föld, de kevés a tőke. A földbőség (ez 
csak regionálisan igaz, a  Balkánra például nem) azonban sok esetben munkaerő-
hiányt is jelentett , ezért a telepítéspolitika ösztönzése is részét képezte a török 
agrárpolitikának, másrészt ez magas agrármunkabéreket is eredményezett , így 
ez gátat is szabott  a birtokkoncentráció (és az agrármodernizáció, valamint az 
ipari tőkeképzés) lehetőségének. A birodalomban –  Angliával szemben – a land/
labour arány magas, következésképpen a wage/rental776 arány alacsony volt, így 
jellegében ugyanúgy agrárállam maradt, mint a múltjával később szakítani pró-
báló (de nem tudó, ezáltal túlnépesedésből származó válságba sodródó)   Bulgá-
ria és  Szerbia. Az utóbbiak legalább a társadalmi stabilitás (stagnálás) látszatát 
fent tudták tartani ideig-óráig (1900–1910-ig) a mezőgazdaság segítségével, illet-
ve a társadalmi feszültségek externalizálásával (expanziós igény).

*

774   Noha a tized a 12%-os értéket hivatalosan sohasem múlta felül, az iltizám haszna, valamint az 
1858-as földreform során a parasztság által megszerzett  földekre kirótt  – és ténylegesen az állam-
kasszába jutott  – megváltási pénz is idetartozik, ezzel 15% fölé emelkedett  a termés után fi zetett  
adó kulcsa. A termelői réteg jóval szélesebb és szegényebb is volt az exportőrök körénél, így a 
változás szociálisan kedvezőtlen volt.

775   Az 1873–1896 között i gabonaáresés s ezzel párhuzamosan a mezőgazdasági termelés túladózta-
tása (az állami bevételek szinten tartása és a hiteltörlesztés érdekében) hátráltatt a az ipari tőke-
képződést a termelés növekedése, az iparosításhoz kedvező peremfeltételek és az elvi földbőség 
ellenére is. 

776   Ipari/mezőgazdasági bérjövedelem.



513

II. 4. MEZŐGAZDASÁG

A következőkben számba vesszük az agrárpolitika eszköztárát: a Tanzimat szerves 
részét képző 1858-as agrárreform hatásait, a telepítési politikát, a bankhiteleket, a 
kistermelői réteg esetenkénti pozitív diszkriminációját. Az bizonyos, hogy a gabo-
na- vagy gyapotkonjunktúra ellenére a kisparaszti formák 1858 után domináltak a 
birodalom anatóliai területén is. A csiftlik elhanyagolható volt  Pamuk szerint, a ke-
reskedelemben az agrárreform után birtokaiban megerősödő kisparasztság is részt 
vett .777 Az 5 ha felett i földterület (nem gazdaságok!) aránya csak  İzmir,  Diyarbakır, 
 Adana és  Aydın területén volt jelentős (II. 126. táblázat).

Az állam olykor még lépéseket is tett  a kisparaszti gazdaságok fennmara-
dása érdekében, nemcsak adózási potenciáljuk fenntartása miatt , hanem azért is, 
hogy a felemelkedő és a központi hatalomra kihívást jelentő ajánokkal szemben 
társadalmi bázisa  Anatóliában megmaradjon.778  Kurmuş szerint az állam a brit 
igényeknek és a (globális) piaci előnyöknek is ellenállt, amikor nem alakított a 
át a földeket monokultúrás gyapott ermelésre alkalmas területekké, noha a gya-
potra hatalmas kereslet volt – különösen 1860 után.  İzmir mezőgazdasági ex-
portja például 1850–1860 között  1 millióról 2 millió fontra nőtt , majd az 1860-as 
években újra megduplázódott .779 A növekvő európai kereslet pedig kiváltott a a 
nyugati befektetők érdeklődését. Noha csak az 1867-es törvény tett e lehetővé 
a külföldiek földtulajdonhoz jutását, ennek azonban eddig is megvolt a maga 
gyakorlata a zsebszerződésekkel, oszmán strómanok felbérlésével. Így 1870-re 
az  İzmir környéki földek kétharmada európai kézben volt, sőt 1878-ra a földek 
fele mindössze 41 brit kereskedő kezén koncentrálódott , akik az exportérdekelt-
ségeik miatt  a nagybirtokos üzemformát preferálták, s az eszközök és a vetőmag 
biztosítása fejében a termés felét vett ék el a részes bérlőktől.780 Ráadásul a ka-
pitulációk hatása itt  is érvényesült: az 1867-es törvény ugyanis kimondta, hogy 
ugyanazon feltételek mellett  lehetséges és ugyanazon kötelezett séggel (például 
adófi zetés) jár a földtulajdon megszerzése, mint a helybelieknek, de a nyugati 
hatalmak a kapitulációkat úgy értelmezték, hogy európai magánszemélyeket to-
vábbra sem adóztathat a birodalom (akkor sem, ha termelőtevékenységet foly-
tatt ak a birodalom területén).781 Ez viszont érthetővé teszi a nagybirtokos üzem-
formával szembeni kormányzati ellenállást is, hiszen az exportvámok eltörlése 
után a külföldi tulajdonú gyapott ermelő nagybirtokok az államnak komoly jöve-
delmet aligha szolgáltatt ak.

777   Megtévesztő lehet, hogy a köztársaság korai periódusában a művelt terület 35%-a, azaz 33 ezer 
birtok volt 1250 ha felett  Anatóliában. Ezek egy részét azonban a kitelepülő görögöktől és az ör-
ményektől vett ék el.  Owen, R.: The Middle East i. m. 206–207.

778   Az ajánok gazdasági hatalma ráadásul nem kizárólag saját kezelésű földbirtokaikból származott  
– mert gyakran ezek nem is voltak jelentősek –, hanem azon politikai hatalmi helyzetükből fa-
kadt, hogy az adóbérléssel a többlett ermés jelentős részét meg tudták szerezni és piacra vinni. 
 İslamoğlu-İnan, H.: Introduction i. m. 14.

779   A gyapot ára az 1863-as 250–300 piaszter/kvintálról (100–120 kg) 1864-re 1000–1200 piaszterre 
emelkedett , majd innen zuhant vissza az alapértékre.  İzmir gyapotexportja 1861-ben 20 ezer bála 
volt, 1865-ben már 83 ezer bála a déli államok blokádja miatt , majd 1878-ban már csak 34 ezer bála 
(1 bála = 400–500 font súly).

780    Owen, R.: The Middle East i. m. 114.
781   Uo. 114–115.
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Az állam főként a kisparaszti termelés által dominált  Nyugat- Anatóliában állt 
ellen az exportt ermelésre való átt érésnek és a birtokkoncentrációnak, inkább hagyta, 
hogy a kedvezőtlen üzemszerkezet miatt  kisebb volumenű gyapotexport csekélyebb 
haszna szélesebb társadalmi rétegek számára élvezhető maradjon. Másutt , például 
 Adana és  Çukurova műveletlen síkságán, ahol nem voltak kisparaszti gazdasá-
gok,782 az állam egyáltalán nem állt ellen az exportt ermelésre való átállásnak vagy 
a gazdaságszerkezet racionalizálásának, tehát az előbbi lépést inkább egy tudatos 
társadalom- és gazdaságpolitika részeként,783 mint az állam nemtörődömsége vagy 
a kapitalista tendenciák fel nem ismerése eredményeként kell értékelni. A mezőgaz-
dasági bankok kísérletei is elsősorban e kisparaszti réteg fenntartására és – átréteg-
ződési lehetőség híján – a társadalmi béke biztosítására tett  lépésnek tekinthetők.784

A kisbirtokos parasztság fennmaradását-megerősödését lehetővé tevő 1858. 
évi földreform értelmezése nem egyértelmű: sokak szerint a kormányzat célja a 
fi skális hatalom visszanyerése volt a termelőerők fölött  (az adóbérlőktől-ajánoktól, 
így a kisbirtok és nagybirtok konfl iktusa állt a hátt érben). Mások szerint a miri föl-
dek végkiárusításától bevételeket, társadalmi támaszt és termelésnövekedést re-
mélt a kormányzat, tehát a gazdasági racionalitás vezett e, nem a társadalmi igaz-
ságosság, azaz nem tett  különbséget a kis- vagy nagybirtok preferenciáját illetően. 
Mint oly gyakran – például a kereskedelmi vámok esetében – az eredeti célok és 
a tényleges eredmények itt  sem estek egybe, hiszen a földtörvény nem számolt a 
regionális diff erenciákkal. 

782   Olyannyira, hogy Közép-Anatóliából kellett  importálni a munkaerőt.
783   Kérdés, hogy ez mekkora tényleges állami beavatkozást jelentett :   Gerber szerint (Social Origins 

i. m. 120.) a kisparaszti gazdaságok egyébként is ellenállnak a piaci viszonyoknak (hiszen kvázi 
önellátók). Ezért csak a piac különösen erős vonzása billenthet ki egy régiót ebből a struktúrából 
(mint Egyiptom és a gyapot esetében). Mivel felesleget sem termelnek, a kapitalisták számára sem 
termelékenysége miatt , sem fogyasztópiacként nem jöhet számításba – tehát nem is támogatandó 
üzemforma. Az 1858-as földtörvény helyenként a kisbirtoknak, helyenként a nagybirtok kialaku-
lásának kedvezett , így tudatos társadalompolitikai lépésnek tekinteni a kisbirtok védelmében fent 
írtakat, kétséges.

784    McGowan elutasítja azt az elméletet, hogy a gabonakonjunktúra, illetve a világgazdasági trendek-
hez való alkalmazkodás mindig a csiftlik előretörését eredményezte a 18. században. Boszniában 
a parasztság jobbágysorba taszítása helyett  a többletjövedelem elvétele és szpáhi-janicsár által tör-
ténő piaci értékesítése volt domináns, nem a csiftlik (majorság) képzése. (Az más kérdés, hogy a 
termelő életminősége hogyan változott .)  İslamoğlu-İnan, H.: Introduction i. m. 14.

II. 126. táblázat.

A földterület megoszlásának regionális diff erenciái  Anatóliában (%)

Tartomány
1 ha 
alatt 

1–5 ha 
között 

5 ha 
felett 

Tartomány
1 ha 
alatt 

1–5 ha 
között 

5 ha 
felett 

 Aydın,  Adana, 
 Diyarbakır

18 36 46  Konya 23 46 31

 İzmir  0 66 33  Trebizond 38 46 16

 Van 36 37 27  Erzurum 45 40 15

Issawi és Owen adatai alapján saját válogatás.
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Tény, hogy a mezőgazdaság fejlesztését és így az állami bevételek növelé-
sét korlátozta, hogy 1858 előtt  nagy mennyiségű állami föld maradt bevetetlen 
(mevat), egyrészt mert míg a 18. század elején kifejezett en erős volt a demográfi ai 
nyomás, s földhiány volt, a kirdzsali kor után ez jelentősen csökkent, másrészt az 
állam att ól tartott , hogy a mevat potenciális megművelői előbb-utóbb maguknak 
vindikálják majd a tulajdonjogot.785 (Így például az 1858-as földtörvény megtiltot-
ta miri földön a kert vagy épület, vagy gyümölcsös engedély nélküli létesítését.) 
Az érvelők szerint elsősorban a nagybirtok terjedésének kívántak ezzel 1858 előtt  
gátat vetni, de ez a stratégia az állam fi skális gondjai miatt  tarthatatlan volt – ez pe-
dig a nagybirtokosság terjedésének ugyanolyan esélyt adott , mint a kisbirtoknak 
(ha nem többet). Akik a nagybirtok preferenciája ellen érvelnek, a mahlúl, megüre-
sedett , örökös nélküli földek sorsát is példaként említik: ezek a szultánra/államra 
szálltak vissza, meggátolva a birtokkoncentrációt. A gyakorlatban azonban  Ana-
tóliában először a közösség egyik szükséget szenvedő tagja örökölte a földet 1858 
előtt  és után is; ez persze ugyanígy a birtokkoncentráció ellen hat, viszont fényt vet 
a közösségi stratégiák működésére, valamint az állami rendeletek és a szokásjog 
– örf – viszonyára.

Az első említett  elmélet szerint a kormányzat össze kívánt írni minden földet 
és azt elérni, hogy a földbirtoklás jogcímének regisztrációja (tapu, tapia) az álla-
mon keresztül történjen, kiiktatva a helyi elitet. A földtörvény ugyanis elvileg a 
névleges birtokost/tulajdonost részesíti kedvezményben, nem az aktuálisat – tehát 
akár a kirdzsali kor előtt i helyzet restitúciójára is lehetőséget nyújtott . Ugyanak-
kor azonban az állam 10 év művelés után a korábban műveletlen földet művelője 
birtokába jutt att a regisztrációs díj nélkül (ez kisbirtoknak-nagybirtoknak egyaránt 
kedvezhetett ). Azaz amikor ily módon azokat is regisztrálták, akik jogcím nélkül 
bírták a földet, akkor tulajdonképpen ezzel az aktussal az állami bevételeket is 
sikerült növelni, az illegitim birtokosok pedig legitimmé váltak. Ez inkább a máso-
dik, bevételmaximalizálási elméletet erősíti. Miként az a kitétel is, ha három éven 
keresztül műveletlen maradt a föld, akkor a birtokos elvesztett e felett e jogcímét. 

Azon személyek viszont, akik egy jogcím szerinti használótól, azaz tapu bir-
tokostól béreltek földet, semmilyen többletjogot nem nyertek a reform által. Ez 
viszont a çiftlik-nagybirtok fennmaradását (és az első elmélet cáfolatát) is lehető-
vé tett e, noha a törvény többi kitételében alapvetően nem volt kistermelő-ellenes. 
Gyakorlatban tehát az államot igazából nem a kisbirtokos és a nagybirtokos viszo-
nya érdekelte, hanem az, hogy minél több földön rendezett ek legyenek a tulajdon-
viszonyok és így stabil legyen a termelés, hiszen e jövedelemből kellett  az iparo-
sítást is fi nanszírozni. Az 1858-as földtörvény jellege nem kedvezett  a közösségi 
földtulajdonlás fennmaradásának sem.

Azon (második) nézetnek is, hogy az adózók azonosítása révén valóban az 
adóbevételek növelése lett  volna a központi kormányzat elsődleges célja, vannak 
ellenzői. Ugyanis a törvény határozott an megtiltott a, hogy a földet átadják egy 
másik használónak, ha az többet ígért érte (ennek korlátozása nyilvánvalóan a 
kincstárat károsított a), s az is a bevételmaximalizálási elmélet ellen szól, hogy ki 
kellett  vágni az engedély nélkül ültetett  fákat és szőlőket (pedig azokból az állam 

785     Gerber, H.: Social Origins i. m.
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többletbevételt remélhetett ), azaz az állam számára az volt a fontos, hogy vissza-
nyerje a rendelkezést a föld felett , illetve megakadályozza a birtokkoncentrációt. 
Más vélemények szerint tulajdonképpen a raiyet çiftlik felbomlása előtt i időszak 
szoros állami kontrolljának visszaállítása volt a cél786 – értetlenül áll az utóbbi ren-
delkezések előtt  Asbóth és Strausz is, akik ugyanolyan jó leírást adnak a törvény-
ről, mint 150 évvel később  Quataert.787

A szándék mellett  legalább olyan érdekes, hogy mi volt a törvény eredménye: 
az egyik éppen a çiftlik-nagybirtok elterjedése. Sok paraszt nem merte bejelenteni 
földjét. A peremterületeken a beduinoktól való félelem miatt  volt szükségük a pa-
rasztoknak protektorra, vagy eladósodott ság fejében voltak kénytelen lemondani 
birtokaikról az uzsorás javára, így ez esetekben megint nem ők voltak a törvény 
kedvezményezett jei. A föld regisztrálása azt is jelentett e, hogy a tapu birtokosa 
köteles megfi zetni utána az állami adót. Sokan éppen ezt akarták elkerülni, ezért 
strómanokra bízták a regisztrációt, így viszont nem váltak a föld tulajdonosává. 
 Irakban a nomádoknak egyszerűen nem volt meg a 10 éves megszakítatlan birtok-
lásuk, hiszen vándoroltak. Így a regisztráció esetükben pénzbe került, ami tovább 
csökkentett e a letelepült életforma vonzerejét. Ezért a  Midhatot követő kormány-
zók a törzsi vezetőkkel kezdtek üzletelni: sok sejk éppen így lett  birtokos: a közös 
földeket a saját nevükön jegyeztett ék be. Így aztán  Irakban a földtörvény semmi-
lyen problémát nem oldott  meg, sőt éppen a nagybirtok kialakulásához vezetett , 
noha a kormányzatnak ilyen szándéka itt  nem volt. Azokon a helyeken, mint pél-
dául  Vidin, ahol a helyi elit már korábban rátett e a kezét a földekre, e törvény nem 
hozott  a művelők számára kedvező változást.

Arról se feledkezzünk meg, hogy a birtoklások törvényesítése, egyben a föld 
örökíthetősége kedvezett  a befektetői klímának és a modernizációhoz szükséges 
tőke megszerzésének (gondoljuk meg, hogy az ősiség törvénye mennyi problémát 
okozott   Magyarországon). A birodalomban számos gazdálkodási forma létezett  
(az 1858-as törvény már csak ezért sem lehetett  megfelelő mindenütt ), a föld jogi 
kategóriája (vakuf, miri vagy mülk) pedig általában nem befolyásolta a művelés 
módját és az üzemformát. A klasszikus értelemben vett  latifundium (allodiális, 
nagytáblás művelésű nagybirtok) csak 1858 előtt   Hama és  Haurán környékén788 
és a román fejedelemségekben volt jellemző (itt  a gazdák 4%-a birtokolta a földek 
felét), a balkáni çiftlik-nagybirtok gyakran sok kis (olykor területileg is szétt agolt) 
bázistelekből (çift) állt – már csak ezért sem lehetett  tőkeintenzívvé tenni és gé-
pesíteni, hiszen művelőik sem alkalmaztak munkamegosztást rajta.  Szíriában a 
kisbirtok aránya 1850–1907 között  25%-ra esett  vissza: a Jumblat család 37 falut 
birtokolt, a bejrúti kereskedő-bankár Alfred  Sursuq 23 ezer hektárt szerzett  meg 
 Palesztinában az  Esdraelon-síkságon 120 ezer fontért (ami jelentős vásárlóerőről 
tanúskodik!). A keresztény földesúr (például a  Sursuq család) mint új jelenség két-
szeresen is megterhelő volt – főleg egy muszlim – parasztnak, hiszen korábban 
keresztény sem mültezim, sem aján nem lehetett . De maga a nagybirtok is új jelen-
ség volt a  Közel-Keleten. Ezt bizonyítja, hogy az 1858 előtt  domináns, de politikai 

786    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 858–860.
787    Strausz A.: Bosznia és Herczegovina politikai, közgazdasági és földrajzi leírása i. m.  Strausz A.: 

Törökország i. m.  Asbóth J.: Bosznia és Hercegovina i. m.
788   A Teifur, az Azem Zadeh, a Killani és a Barazi családok uralták a várost.
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hatalmától éppen akkortájt megfosztott   Abu Gosh klán nem tudott  jelentős meny-
nyiségű földet regisztráltatni, sőt az  Abd el-Hádi család sem kapott  taput a klán 
központjára,  Arabehre (Samaria körzete), ahol a parasztok független közösségbe 
tömörültek.   Gerber szerint ugyanis e klánok korábban sem rendelkeztek földdel 
(adóbérleti joggal még csak-csak, de ez kormányzati, nem földbirtokosi funkció-
jukból eredt – azaz paramilitáris erőik révén ki tudták kényszeríteni a lakosságból 
az adót). A nagybirtok zöme itt  nem a parasztoktól, hanem az elűzött  beduinoktól 
elvett  (és így a szultán birtokába kerülő) – többnyire műveletlen – föld volt. A 
tímárrendszer bukása óta a birodalomnak a  Közel-Keleten nem volt feudális elitje, 
így arisztokratikus hadserege sem. Az új hadsereg elitjének jó része az alsó közép-
osztályból került ki, földbirtokos még  Irakban sem volt köztük. (Ez meghatározta 
a régió 20. századi történetét –  vö. „arab szocializmus” elterjedése.)

 Abdülhamid szultán 1908-ban Aleppó  körül 1,25 millió ha földdel bírt (vagy-
is ennyi került szultáni tulajdonba a beduinok elűzése után), amit kisparcellás 
művelésre adtak bérbe menekült cserkeszeknek.  Irak művelt földjeinek harmada 
szintén az uralkodóé volt. Itt  jól bántak a művelővel, kamatmentes hitelt kapha-
tott , katonák épített ék ki az öntözőcsatornákat, utakat stb. Noha a törvény egyesek 
szerint a közösségi földtulajdonlás megszüntetését is célul tűzte ki, a lazma és a 
mushaa fennmaradt  Irakban és  Libanonban (ezt még a szultán is tiszteletben tar-
tott a a megszerzett  földeken).  Irakban a  Sadun család, a  Muntafi q törzs vezetői (a 
vahabiták elleni harc iraki vezérei) az 1858-as törvénnyel visszaélve megszerezték 
a törzs földjeinek nagy részét – ezáltal ők szedték be az adót a közösség tagjaitól 
is. Amikor a központi hatalom megtörte katonai erejüket 1881-ben, éppen ez az 
1858-as földbirtokszerzés menti meg a családot gazdasági hatalmának elvesztésé-
től és végleges letűnésétől.  Libanonban a tulajdonos területet adott  át művelésre, 
s ha a bérlő fával ültett e be, akkor 5–10 év múlva a földek, a fák és a termés fele is 
a saját tulajdonába ment át. Általában azonban igaz volt, hogy a részes bérlő sorsa 
nehezebb volt, mint az önálló kisparaszté. 

Törvényi szándék ide vagy oda, 1900-ban a birodalom művelt földjeinek 80–
90%-a kisbirtok volt.789  Anatóliában 1840 körül a gazdaságok 80%-a volt kisebb 8 
hektárnál, s ez 1869-re sem változott . 1910-ben 5 ha alatt  volt a gazdasági egységek 
75%-a.  Ruméliában 1907-ben 1 ha alatt  volt a gazdasági egységek 31, 5 ha alatt  
80%-a. Azt azonban szíriai példák is megerősítik, hogy a tényleges kisbirtok és a 
kiparcellázott  nagybirtok művelője is túllépett  az önellátó gazdálkodáson 1850-re, 
így a kisparaszt is részesedhetett  a gabonakonjunktúra hatásából. 1840-ben bol-
gár területen 5 ha alatt  volt a birtokok 60%-a, a csiftlikek a föld 20%-át tett ék ki, 
s a parasztság 10%-a dolgozott  rajta. Itt  a csiftlik éppen azért hanyatlott  le, mert 
az oszmán állam megkísérelte visszaszerezni az adószedés felett i jogot, s ez elbá-
tortalanított a-ellehetetlenített e a szpáhikat.790 Míg  Anatóliában a decentralizáció 
során felhalmozott  nagybirtokok elkobzása sikeres volt,  Szaloniki környékén és 
 Thesszáliában a nagybirtok aránya 50% felett i maradt (az elkobzás részben azért 

789   Az 1858-as földtörvény interpretációja éppen azért vita tárgya, hogy ez a birtokszerkezet cél vagy 
következmény volt-e.

790    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 868.
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maradt el, mert gyengített e volna a helyi muszlim elitet a keresztényekkel szem-
ben, azaz társadalmi instabilitást okozott  volna).

A kisparaszti létforma természetesen magával vonta, hogy nem az ipari növé-
nyek fognak dominálni, hanem a sokszor monokultúrás termelésen belül az élel-
miszergabonák, akkor is, amikor más termékek már nagyobb hasznot hoznának. 
 Trákiában a vetett  terület 88%-án gabonát termesztett ek 1907-ben, mely a növény-
termesztés értékének 76%-át adta. Ez jelzi, hogy nagyobb fajlagos hozamú termé-
nyek is rendelkezésre álltak, de a tőke-, idő- vagy eszközhiány nem tett e lehetővé 
termelésük felfutt atását. Ugyanígy  Anatóliában a vetett  terület 80%-án gabonát 
termeltek, ami a növénytermesztés értékének 75%-át adta, függetlenül att ól, hogy 
a gazdasági trendek ennek kedveztek-e vagy sem.791 A vetett  területet minden har-
madik évben ugaron hagyták, a marginális földeket potom pénzért vagy a tized 
több évre előre történő kifi zetésével meg lehetett  szerezni, ha a konjunkturális bő-
vülés jelei mutatkoztak.

 Anatóliában a földbőség miatt  munkaerőhiány jelentkezett ,792 s mivel így a 
mezőgazdasági munkabérek magasak voltak, emiatt  sok esetben napszámos réteg 
és nagybirtok ki sem alakulhatott  (a szolgálati birtokok elkobzása pedig megva-
lósult a 18–19. században).793 A progresszív adóztatás hiánya miatt  viszont a kon-
junktúra idején 15%-osra emelkedő, s annak leáldoztával sem enyhülő földadó 
általában a legszegényebbeket sújtott a leginkább – erre jellemző példa  Macedónia. 
(Ez az uzsorások számára jelentett  kitűnő terepet.)  Palgrave angol konzul 1869-es 
anatóliai utazása három évtizeddel a nagybirtokok konfi skálása és 10 évvel a föld-
reform után a terület felét tartott a művelésre alkalmasnak, ennek is kétharmada 
erdő és legelő volt, míg szántó csak 21,6 millió hektár (ebből gabonatermő körzet 
5 millió ha).794 Ennek 25%-a vakuf volt, a miri földek aránya az 1858-as földreform 
után 10 évvel mindössze 10%-ra zsugorodott , a föld 70%-a pedig magántulajdon 
(mülk) volt.795 A földek 75%-a 2–20 ha között i birtok volt, átlagosan 6–8 ha-os mé-
retben (csak a negyedét tett e ki a nagybirtok, átlag 120 hektáros kiterjedéssel).796 
A mülk földeknek egyhetede volt csupán nagybirtok (10%), ezeket részes bérlők 
művelték (ortakçi, maraba). A maradék hatheted, azaz a föld 60%-a kisbirtok volt. 
Ezek egyharmadát, a 6 ha körüli birtokokat a paraszti tulajdonosok művelték, két-
harmadát bérlő parasztok, bérlők, részes bérlők 8 ha-os átlagméreten. A vakuf és 
miri földek (30%) fele 20 ha alatt i volt, ezek felét élethossziglani bérlők művelték, 
akik kvázi tulajdonosnak voltak tekinthetők, a másik felét részes bérlők. A 20 ha 
felett i miri és vakuf földek (a művelt terület 15%-a) felét 8 ha-os átlagos birtoktest-
tel szintén bérlőparasztok művelték. A másik fele nagybirtok volt, de különböző 
előírások miatt  ezt is felosztott ák bérlőknek. Az a tény, hogy Palgrave adatait ösz-

791    Pamuk, Ş.: Commodity Production i. m. 181.
792   Ez nem volt általános jelenség.  Macedóniában például földhiány miatt  jelentkezett  munkaerő-

hiány, mert az igyekezett  átrétegződni az iparba vagy elvándorolni (legalább szezonálisan).
793    Pamuk, Ş.: Commodity Production i. m. 184–185.
794   Ez a 15 millió hl 1895-ben összeírt búza mellett  is csak 300 kg-os hektáronkénti hozam! (Az ugar és 

más gabonafélék részesedése elég nagy lehetett , ha elfogadjuk, hogy ekkor 500–1000 kg/ha között  
ingadozott  a hozam.)

795    Pamuk, Ş.:  Commodity Production i. m. 185.
796    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 91. Az egyes kategóriába tartozó 

háztartások és földterületek százalékos aránya között  jelentős eltérés nincs.
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szesítve azt kapjuk, hogy a kisbirtoknak minősülő (2–20 ha között ) földek 40%-át 
kisparasztok adták ki bérletre kisparasztoknak, arra utal, hogy az adott  technikai 
színvonalon a gazda nem tudott  egy évben 8–10 ha-nál több földet megművelni.797 
A kisparaszti bérlők-részes bérlők és a nagybirtokot művelő bérlők-részes bérlők 
között  tehát különbséget kell tenni. Mellett ük a mezőgazdasági idénymunkások 
száma 200 ezer főre tehető ekkor. Összességében a bérlők és részes bérlők aránya 
továbbra is magas, 50% körüli volt, a tényleges kisbirtok (és vakuf-kisbirtokosok) 
aránya 25% lehetett , a nagybirtok aránya 25% volt (II. 127. táblázat).

A birtokszerkezet regionális sajátosságokat is mutatott : 1900 körül  Adanában 
például az 5 ha felett i birtokok aránya 47% volt, szoros összefüggésben azzal, hogy 
a növények 35%-át piacra termelték, szemben az átlagos 10–15%-kal. Évente 50–100 
ezer aratómunkás érkezett  ide  Harput,  Bitlis és  Moszul térségéből. Mivel a térségben 
az utolsó derebéget csak 1864-ben likvidálták, s Mohamed  Ali pasa fi a 1840 körül 
tönkretett e az öntözési rendszert, továbbá a területen nomád türkmének kóboroltak, 
a fellendülés csak a nagy – amerikai polgárháború okozta – európai gyapotéhség 
vége után, 1870 körül indult itt  el, s igazából a német vasútépítés kapcsolta be a világ 
vérkeringésébe 1896–1914 között . Az alacsony népsűrűség miatt i munkaerőhiány itt  
magasabb béreket eredményezett , így a kisbirtokosok és a migráns bérlőparasztok 
nem tiltakoztak a nagybirtok megjelenése ellen.  Délkelet-Anatóliában az 5 ha felet-
ti birtokok aránya szintén magas volt, de ennek nem az árutermelő gazdálkodás 
volt az oka (a növények 10%-a jutott  csak piacra, míg  Adanában 35%), hanem az 
eltérő földminőség, a sajátos gazdasági helyzet és társadalmi hagyományok. A vi-
lágpiacokhoz nem kapcsolt kelet-anatóliai, iraki régióban (például  Moszul,  Bagdad) 
 egy rossz termés okozta éhínség éppen olyan káros volt, mint a túl jó termés ered-
ményezte túlkínálat, hiszen az áresés is bevételkiesést jelentett . E régiókban tehát a 

797    Pamuk, Ş.: Commodity Production i. m. 187–188.

II. 127. táblázat.

Az oszmán mezőgazdaság birtokszerkezete (%), 1869

Méret, 1869 Művelés
Mülk 

(magánbirtok)
70%

Vakuf 
(alapítványi)

25%

Miri 
(állami)

5%

2–20 ha (75%)

közvetlen művelés 
(tulajdonos) (6 ha)

20 7,5

bérletre (8 ha) 40 7,5

20 ha felett  
(25%)

bérletre
10 

7,5 (8 ha)

nagybirtok 7,5

Bérlő nagybirtokon Bérlő kisbirtokon Kisbirtokos

Gazdaság 17 52 31

Föld 18 55 28

 Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 92–94. alapján saját számítás. 
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gazdálkodás színvonalának javítása nem volt érdeke a lakosságnak a közlekedés 
fejlesztése nélkül. A kiegyensúlyozott  termés érdekében viszont a technológiai el-
maradott ság miatt  az extenzív gazdálkodás dominált, mely nagyobb birtoktesteket 
igényelt. A kelet-anatóliai területeken a kurd törzsfőktől ugyan 1830-ban elkobozták 
az általuk erőszakkal kisajátított  földet, de 1858 után vissza tudták azokat szerezni: 
az állam Nyugat- Anatóliával szemben itt  nem avatkozott  be a kisparasztok védel-
mében, nehogy elidegenítse magától a törzsi vezetőket.798 Így  Anatólia távoli részein 
több ok miatt  is jelentősebb volt a nagyobb birtoktestek aránya. E régiók kevésbé 
voltak sűrűn lakott ak, nem alakult ki földhiány, a relatív munkaerőhiány miatt  a 
bérleti díjak nem voltak rosszak.799  Trebizondban az 1830-as évek földelkobzásai ha-
tására 1860 körül minden birtok kisebb volt 5 ha-nál. A nagy agrárnépsűrűséggel 
rendelkező térségben azonban rengeteg volt a művelésbe vonható marginális föld, 
így tényleges túlnépesedés nem következett  be. Az agrármunkaerőben gazdagabb 
 Észak-Görögországban és  Trákiában 1900 körül az 5 ha felett i birtoktestek aránya 
azonos volt ugyan (18%), de  Trákiában a birtokok fele 1 ha alatt  volt (tehát a tulajdo-
nos rákényszerült a nagybirtokon folytatott  bérmunkára megélhetése érdekében), 
míg  Dél-Macedóniában e réteg „csak” a gazdák harmadát tett e ki (II. 128. táblázat). 
 Anatólia délkeleti részében a városi lakosság magas aránya (20%, míg az előbbi két 
területen 10–15%) jelentett  fogyasztópiacot (Aleppó ), így például  Mamüretülaziz 
tartomány gyümölcs- és zöldségtermelésre állt át.  Trákiában 1900 előtt  a 20–40 ha 
között i birtokok még a gazdaságok 30%-át tett ék ki, ez az 1875–1890 között i dekon-
junkturális szakaszban (a csiftlik versenyképtelenné válásával) csökkent le az emlí-
tett  1900 körüli értékre. Ezzel szemben  İzmir térségében a gazdaságok zöme 1863-
ban is 2–8 ha között  volt, míg  Szaloniki térségében a gazdaságok 40%-a nagyobb 

798    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 96.
799   Uo.

II. 128. táblázat.

A birtokszerkezet regionális diff erenciái, 1900 körül

Régió
Művelt földre 
jutó lakosság 

(fő/km2)*

Piacra termelt 
termények 

(%)

1 ha 
alatt 

1–5 ha 
között 

5 ha 
felett 

Átlagos 
méret 
(ha)

 Észak-Görögország 310 11 30 52 18 1,9

 Trákia 230 12 55 28 17 2,4

 Nyugat-Anatólia 220 18,5 31 46 23 3,5

 Fekete-tenger keleti partja 342 3,2 43 42 15 1,8

 Adana 91 35 17 36 47 7,7

 Közép-Anatólia 215 6,5 23 52 25 3,5

 Közép-Kelet-Anatólia 194 10 41 41 18 2,1

 Délkelet-Anatólia 101 10 23 37 40 5,8

* Hektárban kifejezve századannyi. Magyarországon 225–240 körül 1890-ben.

 Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 96. 
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volt 200 hektárnál. Ezeket a birtokokat még a század közepén is robott al műveltet-
ték, noha azt az európai tartományokban hivatalosan már 1818-ban, majd 1839-ben 
újra betiltott ák (s helyett e a bérleti művelés terjedt el).

A mezőgazdaság a nemzeti jövedelemhez 60%-kal járult hozzá, miközben 
a lakosság 80%-át foglalkoztatt a. Ezzel mindent el is mondtunk termelékeny-
ségéről az iparral és kereskedelemmel szemben (mintegy harmada volt annak). 
Az oszmán lakosság négyötöde ugyanúgy a mezőgazdaságból élt 1900-ban is, 
mint 1800-ban. De 100 év alatt  a termelt mennyiség is megnövekedett , s az ár-
bevétel is javult 1896 után. Ennek zömmel az extenzivitásban keresendő a ma-
gyarázata: a művelt területek kiterjedtek, részben a telepítéspolitika miatt . Aki 
letelepedett   Ruméliában, 1857-től ingyenföldet és 6 évre terjedő adó- és hadkö-
telezett ség alóli mentességet kapott  – ha  Anatóliában telepedett  le, akkor 12 évre 
terjedő mentességet. (Ennek okairól a vasút kapcsán írtunk.) 1783–1913 között  a 
birodalomba 5–7 millió ember költözött  be, jóval több, mint amennyi távozott , 
igaz, a bevándorlók zöme a volt birodalmi területekről menekült. Az 1860-as 
években 350 ezer tatár (1922-ig összesen 1,8 millió), 1878 előtt  1,5 millió cserkesz 
érkezett  az országba, s 1881–1914 között  újabb félmillióval nőtt  a számuk.800 Az 
ország kenyérkosarát jelentő  Eskişehir– Ankara– Konya háromszög gabonatermő 
területt é alakítása szinte teljes egészében a bevándorló tatárok érdeme.801  Ana-
tólia a birodalom éléstárává vált: míg 1889-ben csak az isztambuli gabona 2%-a 
származott  innen, 10 év múlva a vasúton szállított  gabona mennyisége elérte a 
400 ezer tonnát, a piacolt gabona aránya meghaladta a 26%-ot Konyában: en-
nek negyede  Isztambulba, háromnegyede a világpiacra ment. De így is a földek 
kétharmada műveletlen maradt.  Irakban a  Szuezi-csatorna megnyitása után (ez 
közelebb hozta a területet a világpiaci útvonalakhoz) a művelt terület kilenc-
szeresére nőtt , a befolyt adó megduplázódott .  Szíriában  Raqqa környékén 57 új 
település jött  létre, miután a nomádok áthelyezték legelőiket távolabbi terület-
re. 1882–1908 között  zsidó telepesek  Palesztinában 40 ezer ha földet vásároltak 
meg 1858 után.802  Anatóliában a termelés mennyisége 50,  Ruméliában 33%-kal 
nőtt  az utolsó 50 évben. 1897–1913 között  az adanai gyapott ermelés megnégy-
szereződött .803 Ennek ellenére – a népesség növekedése miatt  –  Anatólia vesztett  
részesedéséből a mezőgazdasági exportot illetően, ez 35-ről 28%-ra csökkent. 
 Szíriában a népességnövekedés oly mértékű volt, hogy az export visszaesett , az 
áru a belpiacon fogyott  el (a szíriai vasút funkciójában is váltás következett  be).804 
A bevándorlás (és a területvesztések) hatására a birodalom muszlim jellege még egyér-
telműbbé vált: az 1820-as 60%-ról arányuk 1890-re 75%-ra emelkedett , az  Anatólia 
közepén letelepedő krími tatárok ráadásul török nyelvet beszéltek, így asszimi-

800   Európai csak 20 ezer települt le (a zsidók kivételével, akik száma 1870–1914 között  20 ezerről 100 
ezer főre emelkedett   Palesztinában), mert az  USA ugyanebben a periódusban jóval nagyobb von-
zóerőt mutatott , mint az Oszmán Birodalom.

801    Karpat, K.: Population Movements. In: Contributions a l’historire économique et sociale de l’Em-
pire Ott oman. Editions Peters, Leuven, 1983. 413.

802    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 862.
803   Uo. 845–846. 
804    Szíriában a telepítéspolitika is hozott  eredményt: csak 1878-ban 15 ezer cserkesz érkezett   Damasz-

kusz környékére – ekkorra már sikerült a nomád törzseket a sivatagba szorítani, így a közbizton-
ság helyreállása mellett  a mezőgazdaság fellendülése is sikert eredményezett .
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lációjuk is gyorsabb volt, szülőhazájukat sokszor vagyonukkal együtt  hagyták 
el, így a török középosztály szerves alkotórészévé váltak ( Atatürk mozgalmát is 
támogatt ák történelmi tapasztalataik miatt ).805

Akárcsak a GDP esetében, a  Török Birodalom – lévén agrárállam – központi 
bevételeinek zömét is a mezőgazdaság szolgáltatt a: a 19. század közepén a két 
fő mezőgazdasági adó, a földadó és az állatok utáni tized a beszedett  adók 50%-
át tett e ki (az 1883-ban 300 millió frankos összes állami bevétel 33%-át).806 Mi-
közben a gabona ára esett , 1876–1908 között  a mezőgazdasági export összértéke 
mégis 50%-kal nőtt  (ami ennél is nagyobb volumennövekedésre utal).807 Eközben 
a (belföldi) beszedett  mezőgazdasági adó értéke is 50–70%-kal emelkedett .808 Mi-
vel azonos vetésterület mellett  az adókulcs 12,5%-ról 15%-ra történő emelkedése 
konstans áron 20%-os adóbevétel-növekedést eredményez (csökkenő árak mellett  
még kevesebbet), világos, hogy a gabona és más agrárcikkek terméseredményei 
ennél nagyobb mértékben javultak. Ez magyarázza a gabonaexport értékének 
növekedését is, de a termelés európai viszonylatban nem volt oly kiugró, mint 
például a  Monarchiáé (II. 129. táblázat). Mivel a teljes oszmán mezőgazdasági 
export kétszeresére nőtt  1860–1913 között , a fenti értékek alapján a bővülés nem 
származhatott  egyedül a gabonából. 1895 után, a második dezindusztrializációs 
fázisban a mezőgazdasági export bővülését egy szerkezetváltás eredményezte: 
az exportban a vezető szerepet a mazsola, füge, dohány, mogyoró vett ék át, a ga-
bona eljelentéktelenedett  (II. 130. táblázat). 1897–1913 között  az izmiri fügeterme-
lés kétszeresére nőtt .809 A birodalom dohánytermesztése az 1870-es évek 10–13 
ezer tonnájáról 1900-ra 30 ezer tonnára, 1911-re 65 ezer tonnára emelkedett .810

Az export növekedése ellenére 1900 körül így is csak a gabona 25%-a került 
külföldre (ami megegyezik a nyugat-európai agrárválság hatására a kistermelők 
által a piacra jutt atott  értékkel 1847–1850 körül), 75%-a a belpiacokon cserélt gaz-
dát, nemcsak a közlekedés fejletlensége,811 hanem az egy főre jutó termelési érté-
kek alacsony volta miatt  is. A jelentős export ellenére a birodalom 1878 után gabo-

805    Karpat, K.: Population Movements i. m. 413.
806    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 128. A beszedett  tized részesedése az adókból 28–30% 

között  ingadozott  50 éven át.  Edirnében részesedése 28–45% között ,  Moszulban és  Bagdadban 
29 és 47% volt aránya a bevételekből.  Anatólia adta a mezőgazdasági adóbevételek 57,  Szíria 11, 
 Rumélia 25%-át, ez nagyjából megfelelt a termelésből való részesedésüknek is. A termékek eladá-
sából származó haszon nagy része azonban az adóbérlők kezében maradt. Az adóbérlő könnyen 
megjelenhetett  a piacon a beszedett  gabonával.

807   Ez a kényszerexport jelensége: A teljes mezőgazdasági termelés egyre nagyobb része került ex-
portra 1870–1910 között , annak ellenére (vagy talán éppen azért), hogy a mezőgazdasági termékek 
ára folyamatosan esett  a világpiacon a kínálat növekedése ( USA,  Oroszország bekapcsolódása) 
miatt . Az exportált érték  Pamuk szerint 1889–1913 között  a termés 18%-áról 25%-ra nőtt , mások 
viszont úgy vélik, 10%-nál sohasem volt magasabb a 20. században – ami persze befolyásolja az 
össztermés mennyiségéről alkotott  képet is.

808    Quataert, D.: Dilemma of Development i. m. 210–211. Az exportvámok csökkentésével a birodalom 
módosított  agrárpolitikáján (a vasút és az olcsó export ösztönözte a termelést, így a tized jellegű 
adóbevételeket is növelte, kompenzálva a vámbevételek elvesztését). A termelés és export bővü-
lése is ennek köszönhető.

809    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 845–846. 
810    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 124.
811    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 127.
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naimportőrré vált, gabonatermelésének korlátairól sokat elárul, hogy a gabona- és 
lisztbehozatal 1898-ban 172 millió, 1910 körül már 540 millió piaszter volt, míg az 
export értéke csak 85 és 220–380 millió, noha a behozatali vám 11%-ra nőtt . 

A mezőgazdasági termelés felfutásának oka – amellett , hogy külföldön 1840 
után egyaránt megnőtt  a vásárlóerő és a szükséglet is – az volt, hogy (1) az ur-
banizáció előrehaladtával nőtt  a piacok igénye, a közlekedés fejlődésével pedig 
hozzáférhetősége. (2) Nőtt  a pénzben kifi zetett  és indirekt adó, így több gabonát 
kellett  piacon, pénzért értékesíteni. Ezzel a lépéssel az állam vált az önellátásról 
piaci termelésre történő átt érés legfőbb szorgalmazójává. Korábban a kereszté-
nyek piaci aktivitását növelte csak e kényszer, hiszen ők régóta pénzben fi zett ék 
a dzsizjét, ezért inkább rászorultak a piaci árucserére. (3) A földművesek igénye 
egyes fogyasztási cikkek iránt növekedett ,812 aminek a közlekedés fejlesztése révén 

812   Uo. 130.

II. 129. táblázat. 

A gabonatermelés növekedése  Európában, 1880–1910

Ország Százalék

 Franciaország  56

 Németország  43

 Olaszország  28

 Osztrák–Magyar Monarchia 130

Pamuk, Ş.–Williamson, J. G. (eds.): The Mediterranean Response to Globalization i. m. 79–80.

II. 130. táblázat. 

A  Török Birodalom exportja és importja, 1897

Fő exportcikkek Export, millió piaszter Fő importcikkek Import, millió piaszter

Szőlő 177 Cukor 158

Selyem 136 Ruhaszövet 139

Füge  68 Fonal 118

Olajbogyó  65 Kávé 103

Ópium  62 Rizs  79

Búza  15 Liszt  79

Szezám  32 Búza  62

Gyapjú  47 Kalikó  70

Gyapot  48 Kasmírruházat  42

Muszlin  40

Ipari alapanyagok és iparcikkek kurziválva.

Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 833. 
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a birodalomba érkező nyugati termékek megjelenése, az intenzifi kálódó kereske-
delem volt az oka, s ez exportkényszerhez, piacoláshoz vezetett .

Összefoglalva a birodalom agrárpolitikáját: a központi kincstárba a mezőgaz-
daságból származó bevételeket az (1) adóztatás, (2) exportösztönző politika, (3) 
a termelési adott ságok és technológia javítása segítségével lehetett  volna növel-
ni (intenzív gazdálkodás). Az utóbbihoz a tőke és a szakértelem (illetve a meg-
felelő birtokszerkezet is) hiányzott , az exportösztönző politika az exportvámok 
leépítésében merült ki, de ez párhuzamosan termelői adónövekedést is jelentett . 
(4) Az extenzív gazdálkodást (új földek művelésbe vonását) a rendelkezésre álló 
munkaerő mennyisége (és ára) korlátozta (mint írtuk, a magas agrárbérek költsé-
gessé tett ék a birtokkoncentrációt). A központ a rövid távú hasznot nézve az első 
megoldást választott a: az oszmán állam inkább a jelenlegi adott ságok emelkedő 
adóteher alá helyezése által kívánt növekvő – de hosszú távon bizonytalan, külső 
hatásoknak kitett  – jövedelmet realizálni. Hogy mennyire igazságtalan és arány-
talan volt a mezőgazdaság megadóztatása, az az 1911-es költségvetésből is kitű-
nik, ahol a mezőgazdaságtól különböző jogcímeken beszedett  adók 11 millió török 
fontra rúgtak, míg a kereskedelemmel és iparral foglalkozó városi lakosság adója 
csupán 1,6 millió fontot tett  ki. Az 1:7 arány a városi és falusi lakosság arányának 
még csak-csak megfelelt,813 de a mezőgazdaság és az ipar által előállított  összérték 
arányának egyáltalán nem. ( Bulgáriában és  Szerbiában a városi lakosság adóterhei 
voltak nagyobbak:  Bulgáriában a mezőgazdaságból élők – a keresők 80%-a – az 
adó 33%-át, a nemzeti materiális jövedelem 60%-át termelték 1911-ben.) A török 
magatartás oka  Szende Gyula szerint (is) a kapitulációkban keresendő: mivel a 
nagyhatalmi kézben lévő prosperáló ágazatok megadóztatása nem volt lehetséges, az ipar 
pedig számos kedvezményben részesült, a török állam így a mezőgazdaság megadóztatásá-
val kívánta a kieső jövedelmet pótolni. 

Az oszmán adópolitika és gabonadekonjunktúra ellentmondásainak eklatáns 
példáját nyújtja  Macedónia esete, ahol szintén megfi gyelhető volt a földadó állami 
jövedelmekből való százalékos és abszolút növekedése még a gabonakonjunktú-
ra leáldoztával is. Miközben a mezőgazdasági adó összértéke 17 millió kurussal 
(majdnem 4 millió frank, 50%-os emelkedés) növekedett  1888–1890 és 1901–1903 
között  – a vidéki mezőgazdasági termelők száma csökkent. Ezenkívül mivel a ga-
bona felvásárlási ára is esett  15%-kal,814 s az egy főre eső termelés ezt nem kom-
penzálta, így a fejenkénti adóteher vidéken jelentősen nőtt  10 év alatt .815 Ezek után 
az 1903-as Illés-napi felkelés társadalmi-gazdasági vetülete is érthetővé válik, kü-
lönösen az IMRO szociális reformterveinek (földosztás) fényében. Az adóterhek 
növekedése a mezőgazdaságból akkor is az ipar felé hajtott a volna a lakosságot, ha 
a világpiaci trendek nem ugyanerre ösztökélték volna őket 1873 után. A mezőgaz-
daság a textilipar fejlődése (vö. II. 111. és II. 118. táblázat) és a fokozódó elvándorlás 
miatt  időszakosan már munkaerőhiánnyal küszködött , ami felemelte a csiftliken a 

813    Szende Gy.:  Törökország gazdasági viszonyai i. m. 137. 
814   Az esés oka az árszínvonal kiegyenlítődésének hatása:  Anatólia bekapcsolódása a kereskedelembe 

újfent olcsóbbá tett e a nyugatiaknak a gabonát, miközben  Anatóliában emelkedett  az exportár. A 
gabonatermelés elvben akár nőhetett  volna is, hiszen 1929-ben így reagáltak a csökkenő gabona-
árakra a termelők.

815     Akarli, A.: Growth and Retardation i. m. 121. 
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munkavállalói, így a termelői árakat is, ami újfent bevételkiesést okozott  a csökke-
nő exportárak és a növekvő adóterhek mellett . 

A kereskedők magatartása egyébként is arra ösztönözte a külföldi felvásárló-
kat, hogy az orosz gabona felé forduljanak, a macedón exportőrök ugyanis a piac-
ra jutt atott  mennyiség korlátozásával kívántak árfelhajtó hatást elérni a nagyobb 
profi t reményében, de erre a dömping mellett  nem sok esélyük volt. Az 1878 utáni 
perzisztens árdepresszió miatt   Macedóniában a  Skopje– Szaloniki vasút megépítése 
sem növelte az áruexportot (mely zömmel mezőgazdasági volt). A válságból csak 
1900 körül sikerült kilábalni, de ekkor sem a gabona, hanem a dohány és egyéb me-
zőgazdasági termékek árindexének emelkedése miatt  (II. 53. ábra). 1880 előtt  60–80 
ezer t/év volt a gabonaexport, 1880–1896-ban 70 ezer t/év: kis konjunktúrát csak az 
1876–1878-as háborús évek és az 1891-es orosz éhínség eredményezett  a macedó-
niai gabonaexportban. 1874-ben, 1879-ben, 1885-ben kifejezett en rossz volt a termés, 
emiatt  az export 15–20 ezer tonna/évre zuhant. Azaz a macedón gabonaexport a 
termés 10%-át sem érte el (1847-ben 25% körüli értéket számoltunk), holott  a nem-
zeti termék 20–25%-a vett  részt a kereskedelemben, s ez az iparcikkek előretörését 
jelzi.816 A szállítás a vasúthálózat kiépülése ellenére váratlanul megdrágult, ugyanis 
a terület kevés hajózható folyóval rendelkezett , vasúton történő szállítás esetében 
pedig a búza exportálásának költségei a piaci eladási árak gyors esése miatt  33%-kal, 

816    Berov, Lj.: The West European Trade Cycle and Price Movement in the Salonica Economic Region 
during the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. In: Southeast European Maritime Com-
merce and Naval Policies i. m. 295.

II. 53. ábra. 

Az árindex változása a fő macedóniai termékek esetében, 1880–1912*

* 1880–1884 = 100.
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a kukoricáé 50%-kal növekedtek (magas árak esetén a szállítás fi x tonnánkénti ára 
kisebb részesedést jelentett  az összértékből).817

Ahmet O.  Akarli szerint 1880–1900 között  összesen 1 millió t gabonát expor-
tált  Macedónia, évente tehát átlagosan 50 ezer tonnát, miközben a belföldi fo-
gyasztás is nőtt  2,5%-kal, illetve a mezőgazdasági termelőnek aligha tekinthető 
városi lakosság (5000 fő felett i települések) is 11%-ról 16%-ra nőtt . 2000 fő felett i 
lélekszámú településeken élt a lakosság 25%-a, s a városi lakosság gabonafo-
gyasztása 95 ezerről 130 ezer tonnára nőtt  1885–1895 között :818 ez némileg el-
lensúlyozta az export csökkenését. (Az olcsó indiai gabona nem tört be az osz-
mán piacokra, de az orosz és a bolgár igen.) Így  Macedónia teljes (étkezési célú) 
gabonafogyasztását évi 400–500 ezer t-ra tehetjük 1885–1895 között , miközben 
 Akarli becsült adatai szerint maga a teljes termelés 1 millió tonna/évben mérhető 
 Macedóniában 1885–1905 között  (II. 131. táblázat).819 Egy főre tehát 400 kg gabona 
jutott , ebből fejenként 200–300 kg lehetett  a fogyasztás (a többi adó és vetőmag; 
a fogyasztás  Bulgáriában és  Szerbiában is hasonló volt 1910 körül, de az egy főre 
jutó termés ott  ennek 2–3-szorosa). Az exportált mennyiség  Macedóniában csak 
a megtermelt 1/20-a volt (20 kg/fő!), ami komoly visszaesés az 1850-es arányhoz 
(kisparaszti 20–25%) képest, s a városiaknak szánt belpiaci exportt al sem több 
10%-nál a piaci forgalom értéke, ami összességében a tizeddel azonos értéket 
képviselt. A gabonából tehát többletjövedelem nem folyt be 1880 után. Ez nem 
meglepő, hiszen a termés 20%-a volt a vetőmag, így 250 kg-os fogyasztás +80 
kg-os vetőmag és 50 kg-os éves adó – csiftliken további 80–100 kg – leszámolása 
után valóban nem sok maradt. Sőt a számadatokból egyértelmű, hogy expor-
tálni valójában csak a csiftlik tudott  – a çifçijától elsajátított  értéket. A számérté-
kek alapján a macedóniai export évi 150–200 ezer ember élelmezését biztosított a, 
nem többet, mint 50 éve (igaz, a helyi városlakók számának növekedésével az ő 
eltartásuk is a parasztságra hárult). 

Az adatok alapján (városlakók számának 33%-os, 150 ezer fős növekedése, 
export esése) e periódusban a reindusztrializációs folyamatok határozták meg  Ma-
cedónia gazdaságát: például a selyem exportja duplájára nőtt . 

A gabona diadalútja tehát nem tartott  a végtelenségig – exportja ki volt téve 
a konjunkturális ingadozásoknak.820 A fentiek arra utalnak, hogy a birodalom 

817     Akarli, A.: Growth and Retardation i. m. 117.
818   Uo.
819   Uo. 121.
820   1845–1860 között  a bolgár export is megduplázódott .

II. 131. táblázat.

 Macedónia gabonatermelése (1000 t), 1885–1905

Év Teljes helyi fogyasztás Export Import Teljes termelés

1885 949 51  0 1000

1895 983 74  4 1053

1905 975 66 30 1010

  Akarli, A.: Growth and Retardation i. m. 121.
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termék- és exportszerkezete egyaránt átalakult. Az  USA megjelenése ugyanis 
1873–1878 után esetlegessé tett e a hasznot, a törökök ezért – a balkáni államokkal 
ellentétben – átálltak a gyümölcs- és zöldségexportra. Egy olajfa 10–15 oka bogyót 
hozott  (de ez lehetett  akár 40 oka is), egy oka olajbogyó ára 1 piaszter volt, a fa kis 
tőke- és területigényű, és viszonylag gyorsan (bár a búzáéval nem vetekedhetett ) 
megtérülő beruházást jelentett  (lásd  Preveza 1870 körül adatait I. 37. táblázat). Az 1 
hektáros búzatermés bevételét (150 frank) már 70 fa megtermelte, de egy hektáron 
jóval több (250) olajfa elfért. Az olajbogyóból származó olajtermelés évi 30–40 mil-
lió kg, a mogyoróé 7–20 millió kg volt.821 1897-ben a füge, olajbogyó és az ópium 
exportértéke külön-külön is a búzaexport (15 millió piaszter) négyszerese volt, a 
szőlőkivitel pedig a búzaexport tizenkétszerese (II. 130. táblázat). A termelésnek 
volt hagyománya, hiszen csak  Konstantinápoly zöldség- és gyümölcsfogyasztása 
2 millió kg volt évente.822 

A tendencia egyértelmű az exportszerkezet összevetése alapján: míg 1831-ben 
a szaloniki export értékének 60%-át tett e ki a gabona,823 1910-re birodalmi szinten 
jelentéktelen exportcikké vált (10–15%-os részesedéssel 1910 körül; a rossz termé-
sek miatt  1898-ban 10% alatt ), sőt az Oszmán Birodalom jelentős gabonaimportőr-
ré vált – immár egykori tartományaiból szerezte be szükségletét.   Bulgária számára 
tulajdonképpen ez jelentett  gazdasági kiutat 1878 után, hiszen nyugati irányú ga-
bonaexportja éppen a függetlenné válással egy időben vesztett e el jövedelmezősé-
gét a túlkínálat generálta árcsökkenés miatt .824 

Az ipari növények csak  Adanában foglaltak el jelentős területet, s az ipari 
nyersanyag- és késztermékexport a legfőbb exportcikkeknek csak 33%-át adta 
1897-ben, míg az importban az iparcikkek részesedése 45% volt (az iparcikkexport 
értékének duplája).  Bejrútban,  Aydınban és  Aleppóban viszont a zöldség vetés-
területe 3–9% között  mozgott . A dohánytermelés 1912 körül már évi 10–12 millió 
kilogramm, ennek felét Trapezunt ( Trebizond, Trabzon) és  Samsun adta, hato-
dát  Szmirna, a többit a Balkán.825  1914-re a dohány vált  Anatólia fő exportcikkévé, 
miután feltalálták a szivart.826 Az olcsóbb import miatt  az oszmán rizstermelés a 
 Balkánon beszűkült, a birodalom elvesztett e önellátó képességét. Csak 1913-ban 
 Konya térségében indult újra nagy területen, 50 ezer hektáron a rizstermesztés. A 
gyapott ermelés is hátt érbe szorult az amerikai polgárháború után (ez a 18. század 
végén még jövedelmező volt a birodalomnak, aztán az  USA déli államai törtek 
előre, majd Egyiptom),  így  Szíria is más terméket kezdett  el preferálni. A nyers-
selyem-előállítás már 1800 körül olyan jelentős volt  Libanonban, hogy a terület 
nem is tudott  elegendő élelmiszert termelni saját ellátására, hanem Egyiptomból 
és  Hauránból kellett  azt behozni, így a selyemexport azon régiók gazdasági fejlő-

821    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 36.
822   Uo. i. m. 35.
823   Turquie. Mouvement commercial du port de Salonique en 1831. Archives du commerce. Re cueil 

des documents offi  ciels, tarifs, renseignements, faits et avis pouvant intéresser les négocians. 
Tome 2. i. m. 49–50.

824    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 846.
825    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 29.
826   A dohány egységárának háromszorosra emelkedése miatt  a világháború idején a német kormány 

egy céget hozott  létre a bolgár és török dohány importjának megszerzésére, a termés minél na-
gyobb hányadának felvásárlására.
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désére is kedvezően hatott .827 1890-re így  Libanonban a művelt földek felét eperfák 
foglalták el, a tartomány exportjának 50%-át a selyemhez kapcsolódó termékek 
tett ék ki.  Libanonban 50 ezer,  Burszában további 20 ezer család megélhetését biz-
tosított a a selyem.  Bursza ugyanakkor sokkal diverzifi káltabb termeléssel rendel-
kezett , és a terület önellátó is maradt élelmiszerből. Sokatmondó viszont, hogy 
1897-ben 240 millió piaszter értékben exportált a birodalom textilipari alapanya-
gokat és 400 millió piaszter értékben hozott  be kész- és félkész termékeket (II. 130. 
táblázat).

A selyem jelentős szerepet töltött  be a háziiparban is. 1 uncia (körülbelül 30 
gramm) hernyópetéből 35–45 kg gubót lehetett  előállítani (90–105 frank értékben, 
1 kg gubó = 2–3 frank), 11 kg kokon pedig 1 kg selymet adott . 1 uncia hernyópete 
tehát 3–4 kg selymet adott , igaz, ehhez 1500 oka (körülbelül 2 tonna) eperlevél kel-
lett . Így 11 kg kokon mintegy 35 frankot ért, az ebből előállított  1 kg selyem viszont 
100 frank felett i áron kelt el. Ennek azonban nagyobb volt a költségigénye és kisebb 
a haszna a munkabér miatt . A burszai selyemfonoda 1845-ös megalapítása idején 
a vilajet termelése 4 millió kg kokon volt, de 1866-ban a muscardine nevű betegség 
a hernyók nagy részét kipusztított a. Az európai kereslet miatt  azonban újra fellen-
dült az iparág. 1880 körül  Anatóliában már ismét 8 millió kg gubó volt a termelés. 
 Bursza és  Mudania kikötőjéből szinte kizárólag csak  Lyonba ment a selyem, amely 
európai elosztóközpontként a közvetítő kereskedelem révén így jelentős hasznot 
fölözött  le, míg a török termelők, akik távol voltak a tényleges fogyasztópiacoktól, 
elestek ugyanett ől. 1903-ban  Libanon térségében már 5,53 millió kokon volt a ter-
melés (az első fonoda 1838-ban egy drúz faluban nyílt meg).  Bejrútban ekkor már 
75,  Tripoliszban 15 fonoda működött , a  Rothschildok  Észak-Palesztinában szintén 
jelentős telepeket hoztak létre beruházva a selyemtermelésbe. (A zöld turbánok 
előállításánál ribizlilevéllel helyett esített ék az eperlevelet.)  Damaszkuszban a szá-
zadforduló előtt  házi fonókeréken 70 ezer, szövőszéken 20 ezer ember dolgozott  a 
selyemiparban, 1910 táján viszont már csak 10 ezren 4000 gépen. (1 fonókeréken 
napi 1,3 kg selyem készült.)  Hamában 1000,  Homszban 4000 gép működött  a se-
lyemgyártás fénykorában.828 A birodalom termelése 19 millió kg gubó és 1,1 kg 
millió nyersselyem volt, ami világosan bizonyítja az iparosodás féloldalasságát: 
a megtermelt gubók csak bő harmada került feldolgozásra az országon belül, a 
többi nyersanyagként, jóval alacsonyabb áron hagyta el a birodalmat.

A nagyhatalmak tőkés befektetőinek nyújtott  kedvezmények (kapitulációk) 
kimondták, hogy az idegen alatt valók adóztatása tilos – márpedig az iparban ezek 
felülreprezentáltak voltak (az ipari vállalkozók zöme keresztény volt és sok közü-
lük beratli). Csak az államadósságot felügyelő Dett e Publique-nak 5000 külföldi 
állampolgárságú alkalmazott ja volt. A török kormány így négy nagy bevételi for-
rásra szorítkozhatott : a behozatali vámok (ezekről megállapított uk, hogy alacso-
nyak), a kiviteli vámok (ezek míg magasak voltak, nem ösztönözték az exportot, 
eltörlésük a földadó megemelésével járt együtt ), az állami egyedárusítási cikkek 

827    Quataert, D.: The Age of Reforms i. m. 851.
828    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 50–52.
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jövedelme (ezek zöme viszont a Dett e Publique kezére került) és a különféle föld-
adók.829

A földadó részét képezte az aşar/öşür, a terménytized, mely a megművelt 
föld jövedelmének 12–15%-át tett e ki. A befektetett  tőkét 10% adó terhelte – ez sem 
volt vállalkozásbarát intézkedés –, a telkek és beépített  területek adója az érték 
4–10%-a volt. ( Bulgáriában a támogatott  ipari vállalatok mentesültek ett ől!) A tize-
det a kormány továbbra is bérbe adta, a fővállalkozók viszont alvállalkozókkal 
dolgoztak. Így sok kézen keresztülmenve a beszedett  pénz – mely jóval több volt, 
mint a tényleges adó – jelentősen megcsappant, amire az állami szervek kezébe 
jutott . Az adóbérleti rendszer volt a birodalomban gyakorlatilag az egyetlen mű-
ködő bérleti rendszer, amely viszont akár 30%-os hasznot is hozhatott .830

Az adóbérlő rendszer eltörlését az 1856-os hatt -i hümajún ugyan újfent beje-
lentett e, de most sem volt sikeres, sőt egyre több keresztény és zsidó jelent meg 
az adóbérlők piacán, felváltva a régieket. Igaz, hogy az élethosszig tartó adóbérlet 
megszűnt, de még így is megérte a vállalkozóknak e jövedelemforrás. 1880-ban 
újra megkísérelték eltörölni az adóbérletet, de 1886-ban rájött ek, hogy az új rend-
szer költséges és kis hasznot hajt, ezért visszatértek a megszokott  módszerhez. 
A tized 95%-át még 1900 körül is adóbérlők szedték be – így persze az 1839-ben 
leszögezett  10%-os adó ennél mindig magasabb volt. Mivel azonban a központi 
kormányzat sem akart lemondani az adójövedelmekről, a két csoportosulás kö-
zött i küzdelemnek a termelő itt a meg a levét, megjelent a kett ős adóztatás, ami 
azt jelentett e, hogy a tized egyre inkább a termés ötöde volt. (A bolgárok éppen 
ennek az eldöntetlen hatalmi-politikai játszmának nem kívántak áldozatul esni, 
s ez vezetett  1876–1878 eseményeihez.) 1888–1900 között  tulajdonképpen az osz-
mán fennhatóság alatt  maradó paraszt többet adózott , mint korábban a 19. század-
ban, függetlenné vált sorstársánál mindenképpen többet. Az adóbérlőkre csapást 
érdekes módon csak a Dett e Publique tudott  mérni, amely lefoglalva az oszmán 
bevételek nagy részét, az államadósság törlesztésének céljára magánhadseregével 
szedett e be az adót. A helyi adóbérlők emiatt  megint szembefordultak a kormány-
zatt al, ráadásul ez keresztény- és idegenellenes tendenciákat is mutatott  (felkelé-
sek a 20. század elején:  Erzurum és  Uşak). Ez – sok közül az egyik – az oka annak, 
hogy az ifj útörökök számíthatt ak a tradicionális vidéki elit számos tagjára is moz-
galmuk kibontakozásakor.

Az is hátrányos volt a gazdára nézve, hogy a termést addig kénytelen volt a 
mezőn hagyni, míg a főbérlő vagy az adóbehajtó meg nem győződött  a mennyisé-
géről.831 Mivel elég gyakran késtek az adóbehajtók, illetve először azokhoz mentek 
ki, akik anyagi támogatásban részesített ék a korai kiszállást (aki pedig előbb jutott  
ki a piacra, az drágábban tudta értékesíteni portékáját), így a tőkeszegény gaz-
dák termésének egy része tönkrement, mire az adószedők kiértek (a tárolás nem 
volt megoldott ), a késés és a terméscsökkenés pedig az exportálási lehetőségeket 
is csökkentett e. Ráadásul a rossz minőségű gabonát nem voltak hajlandók adóként 
átvenni, az adóbérlők gyakran a jó minőségű gabonát vett ék el, mely tömegben 

829    Szende Gy.:  Törökország gazdasági viszonyai i. m. 137. Vagyonadó és az agnam resmi.
830    Pamuk, Ş.– Williamson, J. G. (eds.): The Mediterranean Response to Globalization i. m. 112.
831    Tonev, V.: Balgarszkoto csernomorie i. m. 76.
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ugyan 10–15%-ot tett  ki, viszont értékre sokszor a gabona harmadát képviselte. 
Amikor a pénzbeszedés dívott  (maktu), az adóbérlő sok helyütt  az előző évi ter-
més alapján eleve egy fi x összeggel kalkulált (az élethosszig tartó adóbérlet meg-
szűntével licitverseny lépett  fel, az adóbérlő szerett e volna gyorsan visszakapni a 
befektetett  összeget), ez különösen rossz termésű év esetén volt nehéz. A termelők 
gyakran élelmes uzsorások (sokszor maguk is adószedők) kezébe estek, akik ha-
mar, de a piaci ár alatt  (a gabona ára az év során hullámzott , havonta 10–20%-os 
különbség sem volt ritka) vásárolták fel a termést, így a veszteség a tényleges érték 
10%-ánál megint csak nagyobb lett .

A parasztok természetesen megtalálták a menekülési lehetőséget, de ez megint 
az államot rövidített e meg. A vakuf birtokoknak létezett  egy speciális típusa:832 a 
bennszülött  szegényparasztok által átadott  és visszabérelt föld, az adet833 előnye 
az volt, hogy nem lehetett  jelzáloggal terhelni. Ez a világi adományozó számára 
hasznos volt, hiszen bár a tulajdont átruházta, a haszonélvezet jogát megtarthatt a, 
mi több, örökíthett e is az ususfructust, ugyanakkor a családi birtokviszályok alól 
is mentesített e a földet (a tulajdonjogról való lemondás azt bizonyítja, hogy az 
1858-as törvények nem tudták megoldani a földkérdést és bevezetni a modern 
polgári földtulajdont).834 Szemben Palgrave 1869-es összeírásával, amikor az adet 
csak 10%-os részesedést ért el a kisbirtokosok 60%-ával és a részesbérlők 20%-ával 
szemben, 1910 körül az ország földjeinek jelentős része adet volt, a kistulajdonosok 
ugyanis az uzsorások és adószedők elől menekülve inkább felajánlott ák földjüket 
az egyháznak, majd az évi adónál jóval kisebb összegért visszabérelték. Ily módon az 
állam bevételkiesést könyvelhetett  el, az egyház viszont gazdagodott . Nem csoda, 
hogy  Atatürk zászlajára tűzte a szekularizációt, amellyel tulajdonképpen a kis-
termelők által korábban a kincstárnak fi zetett , de ekkor már az egyháznak lerótt  
összeget irányított ák vissza az államkasszába, megszabadulva egyben egy poten-
ciális szellemi ellenzéktől. 

A magántulajdon, a mülk eladható és örökíthető volt, de használatát bizonyos 
korlátok terhelték, például rétet, legelőt felszántani tilos volt, fát, szőlőt, épületet 
hatósági engedély nélkül nem lehetett  létesíteni a területén, és a szultánnak járó 
adót meg kellett  fi zetni.835 A hiányos statisztika mellett   Szende és  Tomasevich is 
úgy kalkuláltak, hogy az ázsiai  Törökországban a magánföldek az összes földnek 
csak alig 10%-át tett ék ki, ami meglepő ellentétben áll  Palgrave 1869-es anatóliai 
adataival (70%)! (Vélhetően e 10% a közvetlenül a tulajdonos által művelt kisbir-
tokra vonatkozik, mely Palgrave-nél is csak 20% – II. 127. táblázat.) 

832   Törökországban a föld három kategóriába tartozott  a 19. század végén. A miri az állami birtok, 
a mülk a magánbirtok, a vakuf pedig az egyházi birtok volt. A mirin belül elkülönített ék a szultá-
ni magánbirtokokat, a műveletlen földeket és az örökös nélküli birtokokat azon földek mellett , 
amelyekről közvetlenül az államkincstárba folyt be vagy a bérleti díj, vagy a termékek eladásából 
származó bevétel. A vakuf es-saran a szultán által mecsetek, kórházak, iskolák fenntartására adott  
adománybirtoknak tekinthető, a vakuf el-kajalami a magánszemélyek által hasonló adománytétel-
ként az egyházra bízott  földek csoportját jelentett e, a harmadik vakuftípusba tartozott  az adet.

833    Strausz A.:  Törökország i. m. 7.
834   Tomasevich, J.: Peasants, Politics, and Economic Change in Yugoslavia. Stanford University Press, 

Stanford, 1955. 25.
835   Uo. 24.
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 Trebizond (Trabzon) és  Erzurum tartományban a föld ára olyan magas volt, 
hogy a szegényparasztok földhöz nem jutván a termés feléért bérelték a nagybir-
tokos földjét. A hektáronkénti haszonbér a 6 piasztertől (1,2 korona) a 22 koronát 
érő aranyfontig terjedt,836 tehát a lokális sajátosságok és a termőföld minősége, 
mennyisége, a kereslet és a kínálat egyaránt befolyásolták az árat. Sok esetben a 
paraszt nem is a tulajdonosnak fi zett e ki a termény felét (természetben), hanem az 
uzsorásnak, aki így maga is piaci szereplőként léphetett  fel. A szegényparasztok 
ugyanis gyakran kölcsönt vett ek fel, hogy a tulajdonosnak a pénzben kért bérleti 
díjat előre kifi zessék, valamint eszközöket és vetőmagvakat vásároljanak, ennek 
fejében adták át a termés felét az uzsorásnak – ez azonban sokszor csak a „kamat” 
volt (eladósodott  parasztoknál gyakori), a kölcsön alapösszegét ugyanis készpénz-
ben illett  visszafi zetni. Emiatt  persze egy paraszt ritkán került abba a helyzetbe, 
hogy a maradék termést eladva megelőlegezze a bérleti díjat és a vetőmagot a 
következő évre és törlessze tartozását, így tehát újfent az uzsorás kezei közé ke-
rült, ahonnan a rendszer rafi náltsága miatt  alig volt menekvés. Mivel a magánbir-
tokokat az állam is adóztatt a, a szegényparasztot egyszerre szorongatt a az állam 
és az uzsorás, vagy a bérbe adó gazda és az uzsorás.837 (Az uzsorás nem kizáró-
lag vérszívó, gyakran oldott a meg a parasztság és az államhatalom konfl iktusát, 
tekintéllyel bíró, éppen emiatt  „védett ” személy volt.)838 1834-ben  Palesztinában 
Mohamed  Ali sorozásai és hadiadói ellen lázadtak fel a fellahok.  Libanonban csak 
1840–1860 között  öt nagy lázadás volt a régi agrárrezsim maradványai és az új 
adók ellen. A gazdag parasztnak nem okozott  gondot az állami adó előteremtése 
a bérleti díjból, a szegényparasztok viszont gyakran inkább felhagytak a föld mű-
velésével, az állatt artó nomádok ugyanis nem adóztak, így ez az életforma nép-
szerűbbé vált.839 Erre a kormányzat is rájött , ezért az adót nem fi zető törzsektől 
elvett ék a földet – nomádok esetében a közföldeket (mevat) egyébként haszontalan 
földnek (metruke) tekintett ék – illetve megkísérelte felszámolni a nomadizmust 
kényszerletelepítéssel. Az 1880-as években előfordult, hogy a törzs a hadsereg el-
lenében is megakadályozta az új földesúr letelepedését a területen. A konfl iktus 
lehetősége ellenére mégis gyakoribb volt, hogy nomádoktól vett ek el földet, mint 
kisparasztoktól, mert az előbbi – bérmunkásként alkalmazva a földön (tudniillik 
eddig nem művelte a saját tulajdonú földet, most a tulajdonjogot elveszíti, de le-
települve, agrárbérmunkássá válva, a művelésért pénzt kap, persze kevesebbet, 
mint a végzett  munka értéke) – a kincstár számára nagyobb haszonnal járt, mint ha 
egy földjét eddig is művelő kisparasztot kényszerítenek bérmunkára.

Mindezek következtében  Kis-Ázsiában elharapózott  a munkanélküliség egy 
speciális formája, a banditizmus, miközben a földek zöme parlagon maradt, to-
vább csökkentve az állami bevételeket s növelve a kiadásokat. A munkanélküliek 
ugyan a városokba húzódtak volna, de ott  a kezdetleges ipar nem tudta felszívni 
őket. A foglalkozási átrétegződés tehát megakadt, a mennyiségi városodást nem 
követt e a minőségi városiasodás.

836    Strausz A.: Törökország i. m. 7.
837   Uo.
838    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 205.
839   Uo. 198.



532

II. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN (1774–1915) 

Ott  azonban, ahol megjelent a vasút, a vidéki parasztság felfedezte, hogy por-
tékáit immár nem nyomott  áron kénytelen beszolgáltatni egy felvásárlónak vagy 
eladni a kaza/náhije piacán, ahol egyébként is sok földműves élt hasonló termék-
szerkezett el, ami lenyomta a piaci árat, hanem eladhatt a olyan élelmiszer-hiányos 
térségekben, mint  Konstantinápoly. A közlekedési viszonyok lassú javulásának 
mezőgazdaságra gyakorolt áldásos hatását leginkább az a tény szemlélteti, hogy 
a vasutak üzembe helyezése után 20 évvel 180%-kal emelkedett  az érintett  terü-
letek gabonából befolyt jövedelme,840 részben a távolabbi piacok elérhetőségének 
könnyebbsége miatt . Mindez a közvetítő kereskedelem szerepét is csökkentett e. A 
kincstári bevételek növekedése pedig az 1888–1898 között i évi 0,9%-ról az ifj útö-
rök reformok (1908) után évi 3,7%-ra emelkedett  (de írtuk azt is, hogy a növeke-
dést a hivatali elit leváltására használták fel).

Nem véletlen, hogy a török kormány támogatt a a vasútépítést: egyfelől nagy-
hatalmi támogatót remélt tőle, másfelől megoldott a a városok ellátását, így csök-
kentve a városi plebs felhasználhatóságát politikai izgatások céljából (neoprovizio-
nizmus), harmadrészt megoldhatt a vidékfejlesztési politikájának egyik kulcsprob-
lémáját, az emberek biztos megélhetéshez jutt atását vidéken, megakadályozva a 
munkanélküliek további városba áramlását és a közbiztonság további romlását. 
Ez viszont a dezindusztrializációt erősített e. 

A közlekedésfejlesztésről szóló fejezetben láthatt uk, hogy a németeket is szá-
mos – részben belpolitikai – érdek fűzte a vasútépítéshez, s ehhez még továbbiak 
járultak.  Németország éves gyapotszükséglete 600–700 millió kg volt (a briteké 
980 millió kg 1913-ban), miközben a  Török Birodalom termelése csak 30–40 millió, 
exportja 18 millió kg-ot ért el,841 ráadásul zöme a  Monarchiába ment. A németek 
úgy gondolták, hogy számukra az Oszmán Birodalom lehet az, ami az angoloknak 
Egyiptom és   India (esetleg olcsóbb a kompetíció hiánya miatt ). Az  Adanai-síkság 
öntözése ( Sulejman Sirri bej projektje) a gyapott ermés jelentős emelkedését ered-
ményezte volna. Német birodalmi szempontból eme igény kielégítése szükségessé 
tett e az oszmán gazdaság szerkezetének átalakítását: a vakufbirtokok felszámolását 
és az évi 12–15%-os földadó mérséklését.842  Németország úgy gondolta, hogy miután 
700 ezer márkát invesztált a Német-levantei Gyapotkereskedelmi Társulat alap-
tőkéjébe, illetve több mint 200 millió márkát fektetett  az anatóliai vasútba,843 joga 
van maga számára kedvező termelési és kereskedelmi feltételeket kieszközölni, a 
gazdaságot „racionalizálni”. Strausz a német Mitt eleuropa Plan szorgalmazója-
ként 1917-ben rávilágít arra a tényre, hogy  Anatólia mezőgazdasága akár 80 millió 
embert is képes lenne eltartani,844 és ehhez elegendő lenne kevéssé tőkeigényes ex-
tenzív agrárpolitikát folytatni (a birodalom műtrágyaimportja csak évi 120 tonna 
volt!), hiszen a termőképes földek hatoda állt csak művelés alatt  mintegy 12 millió 
fő megélhetését biztosítva.  Eskişehir környékén például a próbavetések 0,25 ha-on 
1800 kg burgonyát eredményeztek – a burgonyatermelés újszerű jelenségnek bi-
zonyult a tájon –, ami hektáronként 7200 kg (a francia termésátlag ekkor 8–9 tonna 

840    Szende Gy.:  Törökország gazdasági viszonyai i. m. 139.
841    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 143.
842   Uo. 17–19. és 28.
843   Uo. 161.
844   Uo. 24. 
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volt, s 1880 táján volt 7,5 t).845 Nem meglepő ezek után, hogy Kemal az új állam 
megalapítása után szintén komoly (mellesleg a háború előtt  részben német ösztön-
zésre – az épülő vasút mentén – megkezdett ) telepespolitikát folytatott  nemcsak 
az elmenekült-kitelepített  ortodox lakosság pótlása, hanem állambiztonsági és jö-
vedelemnövelési-modernizációs célzatt al egyaránt. Egy menekült muszlimokkal 
sűrűn lakott , önellátó  Anatóliát aligha támad kedve bárkinek megtámadni.

Elsősorban a Boszniából átt elepült muhadzsirok éltek a vasút kínálta lehető-
séggel, ők ugyanis a helyieknél jobban értett ek a mezőgazdasághoz, ráadásul az 
államtól földet és adókedvezményt is kaptak kárpótlásul az elveszett  javaikért,846 
így  Abdülhamid szilárd társadalmi bázisra tett  szert a stratégiai útvonalak men-
tén. A nomádok letelepítése – akik így szintén adóalannyá váltak – azonban egy-
beesett  a menekültek érkezésével, ezért a földosztás nem lehetett  sikeres, mert vi-
szonylag kevés földet osztott ak ki sok igénylő között .847

Nem véletlen, hogy  Atatürk állama is ott  szilárdult meg, ahol életképes kis-
gazdaságok alakultak, például a vasutak mentén, illetve  Anatólia központi részén, 
 Konya vidékén. Itt  a muszlim lakosság nem földművelésből, hanem juh- és angó-
rakecske-tenyésztésből élt. A moher kelendő cikk volt Nyugaton, így  Belső-Anató-
liában nem kellett  társadalmi elégedetlenséggel számolni.848 E térség a vasút nyom-
vonalának köszönhetően még azt a többletelőnyt is élvezte, hogy könnyen elérte 
a piacot. Így a vasútvonalak futása, mely Magyarországnak a végzete lett , szintén 
meghatározta a  Török Birodalom határait is – de más módon: itt  az új állam mag-
ját a vasútvonalakkal összekapcsolt területek jelentett ék. Mindez a németek azon 
geopolitikai törekvésének mellékterméke volt, hogy szárazföldön akarták elérni a 
moszuli naftamezőket849 – mert a csatahajókhoz és a mozdonyokhoz olaj is kellett .

A német vaskohászat és gépgyártás ráadásul a vasútvonalak mentén az elő-
állítási és szállítási árnál alig drágábban adta hitelbe a (német) vasekéket, ezzel 
hozzájárult a termelés hatékonyságának fokozásához, másrészt piacot szerzett  és 
a vasút forgalmát is növelte. Ráadásul a parasztokat kifejezett en ösztönözték a 
gabonánál nagyobb jövedelmet termelő növények meghonosítására.

845   A francia adatra lásd:  Mitchell, B.: European Historical Statistics i. m.
846   A muhadzsir bevándorlók mindegyike 25 dönüm földre volt jogosult feleségével együtt , s min-

den gyermek után további 5 dönüm földet kaphatott  vagy a közösségi földekből (mevat), vagy a 
műveletlen állami tulajdonból (metruke). Az első hat évben a betelepülő adómentes, katonai szol-
gálat sem terheli. Ez idő alatt  a föld állami tulajdon marad, amelynek csak bérlője a telepes (mi-
rie, de bérleti díj nélkül), tehát el nem idegenítheti (szemben a memluk-típusú magántulajdonnal). 
 Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 259.

847    Quataert, D.: The Ott oman Empire i. m. 128. 
848    Strausz A.: Törökország i. m. 9. 1 oka moher exportára 16–37 piaszter volt. Az export értéke 60–65 

millió piaszterre rúgott , így a termelés 2–4 millió oka lehetett . A moher okánkénti előállítási ára 
6 piaszter, az adó kecskénként 3 piaszter. Mivel egy kecske 600–1200 g angóraszőrt adott , így 
kecskénként 0,5–1 okával számolhatunk. 1 oka költsége tehát 6 + 3 piaszter (a kecske és a pásztor 
etetésén túl), valamint 1%-nyi exportadó, azaz igen busásan megtérülő tevékenység volt (akár 
6–25 piaszter haszon okánként). Az össztermelés és az egy kecske által adott  fonal mennyisége 
alapján 2–4 millió állatot érintett  a tevékenység, ami a 9,5 milliós anatóliai kecskeállomány harma-
da.  Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 39.

849   Ezek hasznosítását a birodalom is megkísérelte, de egyrészt a  Midhat által alapított  fi nomító el-
romlott , másrészt a szén egységára az iraki folyami gőzhajózás esetében csak 2 font volt, a kőolajé 
pedig 6 font, azaz nem volt rentábilis.  Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 369.
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A termelés ösztönzésére, a kisbirtokok modernizációja céljából a belső meg-
takarításból állami agrárbankot hoztak létre, mely alacsony kamatozású kölcsö-
neivel reális alternatívát szolgáltatott  volna az uzsorakamatt al szemben.850 A vallá-
si tilalom ellenére a készpénzben fi zetett  kamat természetesen létezett , sőt állami 
támogatást is kapott  ennek intézményesítése. A bank azonban nem volt képes a 
neki szánt innovatív szerepet betölteni, elsősorban a kormányzat később részlete-
zendő következetlen politikája miatt , pedig elvben az erős központi irányítás mi-
att  motorja lehetett  volna a modernizációnak. Másrészt szűk maradt a célcsoport: 
a művelés alatt  álló területeknek elenyésző részét művelte maga a tulajdonos,851 
ahol a hitelfelvételnek legalább elvi lehetősége adott  volt (ha az anyagi nem is). A 
korábban elmondott ak miatt  ugyanis a földek zöme vakufb irtokká (kegyesrendi 
föld) vált, s az iszlám jog tiltott a a kamatszedést, a vakufok így elzárkóztak a pénz-
intézetekkel való kooperációtól. A pénzintézetek is óvakodtak a holtkézen (manus 
mortua) lévő, más joghatóság alá tartozó, jelzáloggal nem terhelhető, így nagyobb 
kockázatot jelentő (hiszen fellépni az adóssal szemben nem állt volna jogukban) 
földek művelőivel üzletelni.

 Quataert szerint az agrárbank története az Oszmán Birodalom azon dilem-
máját szimbolizálja, mely egyidejűleg a fiskális stabilitás és adósságtörlesztés azonnali 
kényszere és a reformokhoz szükséges tőkeinjekció csak hosszú távon megtérülő igénye kö-
zött feszült. A belső megtakarítást végül az állam nem a gazdaság felélénkítésébe 
fektett e, hanem rövid távú adósságtörlesztési céllal elvonta, így nem érvényesül-
hetett  a „pénz pénzt fi al” tőkesokszorosító hatása.

A bank előzménye az 1863-ban Midhat  pasa által  Tuna vilajetben alapított  
Memleket Sandiği tevékenységében kereshető. Ez a szervezet azonban teljesen 
autonóm, felügyelet nélküli volt, így a korrupció mindennapos volt.852 Az új agrár-
bank örökölte e tőke maradékát, s ezen túlmenően a mezőgazdasági termelők által 
fi zetett  adóra külön pótadót vetett ek ki (1%), hogy a bank folyamatos működését 
biztosítsák, s ez szolgált a bank fő forrásaként a későbbi kölcsönökhöz, hitelekhez. 
A bank 6%-os kamatra adott  hitelt, míg elődje 9–12%, az uzsorások pedig 18–25%-
os kamatra adtak kölcsönt. A hitelfelvétel történhetett  kollektív felelősségválla-
lással egy közösség részéről (kiterjesztett  kezesség, hasonló felelősséggel, mint az 
oroszországi obscsinák esetében), de ez az 1908-ig felvett  hiteleknek csak 10%-át 
tett e ki, míg a föld jelzáloggal terhelése, mint a hitel feltétele, sokkal gyakoribb volt 
(ezért esett  ki a vakuf).

A gazdag földtulajdonosi réteg érdeke ugyanis az volt, hogy ne a kisterme-
lők jussanak hitelhez, vagy ha igen, akkor a jelzáloggal terhelt földet végül ne a 
bank kapja meg. Sajnos az  Isztambulból a 400 kihelyezett  bankfi ókhoz érkezett  
hivatalnokok gyakran asszisztáltak ahhoz, hogy a kölcsön zöme a birtokosi réteg-
hez jusson, s a gyakran írástudatlan, így közvetítőre kényszerülő kistermelők ne 
részesüljenek belőle. Kezdetben ráadásul a termelő a kezesnek volt kiszolgáltatva, 
s csak 1890 után tartozott  felelősséggel közvetlenül a bank felé, ezzel sikerült a va-
gyonosabb kezesek nyomásgyakorlása alól kivenni a banknak adós kistermelőket. 

850    Quataert, D.: Dilemma of Development i. m. 211.
851    Szende Gy.: Törökország gazdasági viszonyai i. m. 143.
852    Quataert, D.: Dilemma of Development i. m. 212.
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Gyakori volt, hogy a különböző bankok a jelzáloggal terhelt birtokot sokszor a 
jelzálog (tartozás) értékén felül értékesített ék árveréseken, de a különbözetet soha-
sem fi zett ék ki a volt tulajdonosnak.853

1889–1895 között  a bank 430 millió piaszter (5 piaszter = 1 korona) kölcsönt 
adott , 1898–1903 között  újabb 430 milliót, ami hiteligénylőnként átlagosan 820 
piasztert tett  ki (II. 132. táblázat, körülbelül 200 korona, hasonló volt a bolgár kis-
parasztság eladósodott sága, de ott  800 levát is elért a hitel nagysága, ami szintén 
nem volt elegendő).  Törökországban ekkoriban ebből egy modern ekét és egy tu-
cat birkát lehetett  vásárolni, ami ugyan nem rossz, de az átt öréshez kevés. Évente 
az anatóliai parasztság mintegy 1%-a élt a kölcsön lehetőségével, azaz összesen 
félmillió 13 év alatt ,854 ami családtagokkal a birodalom lakosságához képest nem 
elhanyagolható, de döntő változást elérni nem sikerült.

A II. 133. táblázatból kiderül, hogy  Anatóliában a hitelfelvételek eloszlása nem 
volt egyenletes: a lakosság negyedét tömörítő  Aydın és  Bursza vilajetek kapták a 
kölcsönök felét,855 a lakosság 4%-át tömörítő (nagybirtok dominálta)  Adana 7%-ot, 
a többi esetben a hitelekből való részesedés nem múlta felül a lakosságarányos 
értéket. Azaz a kedvezményezett ek a nagybirtokok, illetve az európai árucsere 
által uralt térségek voltak. Vélhetőleg ezek voltak hitelképesek. A peremvidékek 
részesedése a kölcsönökből (Van,  Trebizond,  Sivas) kifejezett en alacsony értékeket 
mutatott  (itt  jelentős volt a kisbirtok aránya, igaz, sokszor részesbérleti rendszer 
dívott , nem volt a termelőnek valódi földtulajdona – emiatt  a hitelfelvétel korlá-
tokkal bírt). Ha az egyes vilajetek gazdagságával vetjük össze a kölcsönök részese-
dését – ahol a gazdagságot az adózóképesség jelentett e –, akkor is megállapítható, 

853    Frangakis-Syrett, E.: The Economic Activities of the Greek Community of Izmir in the Second Half 
of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries. In: Ott oman Greeks in the Age of Nationalism 
i. m. 17–44.

854    Quataert, D.: Dilemma of Development i. m. 216.
855    Burszában nem a nagybirtok dominált, míg Aydınban és  Adanában igen.

II. 132. táblázat. 

A mezőgazdasági hitelek értéke éves megoszlásban,  Törökországban

 és  Anatóliában 1890–1903 között 

Év
Összes kölcsön 

éves értéke 
(1000 piaszter)

Ebből 
 Anatólia

%-os arány
Kölcsönök 

száma

Egy anatóliai 
igénylőre jutó 

érték piaszterben

1890 47 000 28 800 62 25 766 1121

1891 61 000 36 100 60 33 797 1070

1893 85 000 47 200 56 52 546  900

1898 64 300 36 800 57 53 673  686

1901 55 100 32 600 59 34 980  933

1902 47 100 28 900 61 40 524  713

1903 43 900 29 000 66 47 094  616

Quataert, D.: Dilemma of Development i. m.
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hogy  Aydın és  Bursza felülreprezentált: a kölcsönök felét kapták, míg az adó (így 
vélhetően a mezőgazdasági termékek) 40%-át állított ák elő. A többi tartomány 
alulreprezentált volt. Az egy igénylőre jutó átlagos hitelösszeg eloszlása sem kö-
vett e a tartományok fejlett ségi állapotát. Az egyébként is fejlett   Aydın és  Bursza 
sok hitelhez jutott , de még a fejletlen  Diyarbakır és  Mamuretülaziz is közel kétszer 
akkora fejenkénti összeget kapott  (az egy főre jutó hitelösszeg időben stagnált), 
mint a fejlett   Ankara, mely jelentős gazdasági tényezőnek számított  az 1895-ben 
vasúthoz, s így a piacokhoz közelebb jutó  Konyával együtt  a török mezőgazdasági 
exportban.856 Az egy igénylőre jutó hitel a bolgár szövetkezeti hitelek értékének 
csak töredékét tett e ki, s ez is hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi volt a versenyké-
pesebb a két agrárszféra közül.

A hitelek kétharmadát használták fel  Anatóliában, melynek éves értéke folya-
matosan nőtt : az 1889-es évi 16 millióról 1903-ra 43 millióra, 1909-re 110 millióra 
ugrott . Ez meg is magyarázza a török mezőgazdaság és agrárexport fent kifejtett  
növekedését. Eleinte a törlesztések után a bevétel harmada helyben a bankfi ókok-
nál maradt, újabb hiteleket fi nanszírozandó, harmadát tőkenövelésre használták, 
de eme örvendetes gyakorlatnak hamar vége szakadt, és a teljes összeg  Isztam-
bulnak jutott , ahol politikai viták keresztt üzébe került. A bank profi tja évi 41 ezer 

856    Quataert, D.: Dilemma of Development i. m. 218.

II. 133. táblázat. 

A mezőgazdasági hitelek értéke  Anatóliában 1889–1903 között 
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 Aydın 128 000 30 13 23  96 1334 1,77

 Bursza   83 500 19 12 16 101  825 1,33

 Konya   31 700  7 10  8  41  778 0,80

 Adana   31 000  7  4  5  20 1569 1,25

 Kastamonu   31 000  7  9  7  62  494 0,78

 Trebizond   26 500  6 10  7  38  690 0,70

 Ankara   24 500  6  8  7  43  567 0,88

 Sivas   24 100  6 10  7  44  544 0,70

 Erzurum   15 800  4  6  7  26  609 1,17

 Harput   11 100  3  5  4  12  963 0,80

 Diyarbakır     9 300  2  4  4   8 1093 1,00

  İzmit     7 800  2  2  2  22  358 1,00

Quataert, D.: Dilemma of Development i. m. 217.
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líra volt (1 millió korona, húsz év alatt  20 millió), miközben a mezőgazdaság a 
profi tból 1889–1908 között  összesen 450 ezer lírához jutott  (a profi t fele: 11,3 millió 
korona), az osztalék többi részét (9 millió) viszont máshová forgatt a vissza a kor-
mányzat, gyengítve a bank eredeti céljához szükséges anyagi eszközöket. Ráadá-
sul a bank nemcsak a mezőgazdaságnak, de a kormányzatnak is kénytelen volt 
kölcsönt adni, ha az megszorult – állami intézmény lévén –, s 1889–1908 között  
közel 3 millió lírát, azaz 350 millió piasztert adott  az államnak, ami alig maradt el 
a mezőgazdasági hitelek 430 milliós értékétől, s csak 10%-át kapta vissza.857 A me-
zőgazdaságra kirótt  pótadót pedig nem eredeti céljára, a mezőgazdaság fejleszté-
sére fordított a az állam, hanem az orosz hadisarc kiegyenlítésére. Összességében 
pozitív szerepe dacára a bank – az állam következetlen viselkedése miatt  – nem 
tudta beváltani a hozzá fűzött  reményeket. Egyre nagyobb összegek kerültek egy 
korrupt és perspektíva nélküli vezető réteg kezébe, ahelyett  hogy termelő beruhá-
zásokra fordított ák volna. A mezőgazdaságba „befektetett” pénzösszegek is hozzá-
vetőleges becslések szerint mintegy 40%-ban uzsoratőkeként jelentek meg.

1873 után a terms of trade romlásával a kisparaszt jobban ki volt téve az eladó-
sodásnak, valószínűleg az örmény pénzemberek elleni fellépés is emiatt  éleződött  
ki. A mezőgazdasági bank 800 000 földművelőnek adott  6%-os kölcsönt, de az ár-
depresszió miatt  így is sokan váltak törlesztésképtelenné, mentek tönkre, s váltak 
részes bérlővé. Miközben például  Irakban (II. 134. táblázat) a búza árindexe a felére 
zuhant 1873–1900 között , s a gyapjúé szintén (a rozs és datolya bizonyult jó befek-
tetésnek), addig a földárak  Egyiptomban, de  Szíriában is jelentősen emelkedtek: 
1882-re egy 24 ha-os ugar ára 2700 piaszterről 14 000 piaszterre (3000 frank) nőtt . 
A hebroni példánkban a 30 ha művelt terület értéke 4500 frank volt 1900 körül. A 
vetett  terület többe került: az 1 kile vetésterületű kukoricaföld ára 4000–6000 ezer 
piaszter volt.858 A gabona és az állatt artás jövedelmezősége csak 1910 után állt helyre 
a  Közel-Keleten, míg  Anatóliában és  Ruméliában ez már 1900 után bekövetkezett .

A parasztság helyzetét a belvillongások a periférián, az államhatalom gyen-
gesége, a görögök kimenekülése (csak 1914-ben 150 000 görög távozott ), a vérbaj 

857    Quataert, D.: Dilemma of Development i. m. 223–225.
858    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 271.

II. 134. táblázat. 

Iraki exportcikkek árindexe (1912 = 100)

Periódus Datolya Búza Rozs Gyapjú

1864–1871 105 68 38 54

1872–1879  75 75 n. a. 69

1880–1887  65 56 51 38

1888–1895  83 53 23 32

1896–1903  74 30 41 27

1904–1911  70 71 68 56

Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. alapján.
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és az egykézés is rontott a, segítséget a beáramló balkáni eredetű muhadzsirok tö-
megei sem jelentett ek, mert bár a föld rendelkezésükre állt, és szakértelmük is 
nagyobb volt, mint a zömmel analfabéta anatóliai parasztoké, de a modern gaz-
dálkodás beindításához nem rendelkeztek tőkeerővel.

A művelésbe vett  törökországi talajok általánosságban véve jó minőségűek vol-
tak, de a kora nyári általános vízhiány, az aszályveszély gyakran a termés ingado-
zását eredményezte. A talaj könnyen kimerült, ezért a szűzföldek feltörése bevett  
jelenség volt, ami az előrehaladott  erdőirtást tovább fokozta. A termékeny alluviális 
síkok közül kiemelkedett   Szmirna hátt érterülete,  Aydın,  Kasaba , az  Adanai-síkság 
és bent  Anatóliában  Konya. Ezek a területek felesleggel rendelkeztek, csakúgy, mint 
 Bászra és Bagdad  környéke, melyek ráadásul az export fő közlekedési vonalaihoz 
is közel estek ( Perzsa-öböl). A  Tigris és az  Eufrátesz forrásvidéke és felső szakasza 
viszont kultiválatlan föld volt, ahol az állatt enyésztés dominált.  Jaff a,  Haifa,  Bejrút, 
a  damaszkuszi vilajet,  Tripolisz,  Alexandrett a viszont a termékeny körzetek közé 
tartoztak. A damaszkuszi vilajet gabonát, az aleppói gyapotot exportált nagy meny-
nyiségben,  Szmirna után e két régió kikötői voltak a legjelentősebbek.

Mindezek ellenére a művelés alatt  álló területek nagysága 1910-re sem érte el 
a 25%-ot, s a német cégek reklámfogásai ellenére a művelt terület nagy részén is a 
faeke, a şabat vagy karaşaban volt elterjedve, egy primitív karcolóeke, mely 15 cm 
mély barázdát húzott  csak. A kapálást és gyomlálást nem alkalmazták, a kiégett , 
megkeményedett  földön ennek amúgy sem lett  volna értelme.859  Törökországban 
 Nyugat-Európához képest 1910-ben is alacsonyak voltak a gabonafélék termés-
átlagai (1890 körül csak 500 kg volt), de más területeken egy évtizeddel később 
( Szerbia) sem haladták meg ezt, miként a II. 135. táblázat bizonyítja. Egy főre ekkor 
az öt fő gabonanövényből 250 kg jutott , azaz a világháború előestéjére a birodalom 
újra csaknem önellátóvá vált gabonából (bár ennek egy részét az állatállomány 
fogyasztott a el).

A balkáni utódállamokban ugyanis hiába volt több a modern eke, a vetésfor-
gót ott  sem alkalmazták jól és a trágyázás is gyenge volt, így az oszmán gabona-

859    Szende Gy.:  Törökország gazdasági viszonyai i. m. 141.

II. 135. táblázat. 

 Törökország,   Bulgária és  Szerbia hektáronkénti terméseredményei, 1910 körül

Gabonaféle

 Törökország
  Bulgária, t/ha 

(1906)
 Szerbia t/ha 

(1921)Vetésterület (ha)
Termés

q t/ha

Búza 2 600 000 33 800 000 1,3 1,1 1,1

Rozs  230 000  2 990 000 1,3 1,0

1,4Árpa 1 435 000 22 960 000 1,6 1,2

Zab  160 000  2 560 000 1,6 1,2

Kukorica  420 000  6 300 000 1,5 1,4 1,1

Összevetés: Trifonov, Szt.–Georgiev, V. (eds.): Isztorija na Balgarite v dokumenti I/2. Proszveta, Szófi a, 1996. 462–464. 

és Tomasevich, J.: Peasants, Politics, Economic Change i. m. 476. alapján.
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földek hozama nem volt rosszabb a balkáninál, annak ellenére, hogy  Anatóliában 
kevés volt a fa, így az állati trágyát fűtésre, nem talajerő-utánpótlásra használták. 
A századforduló után évi 4000 modern ekét tudtak eladni nyugati cégek a biroda-
lom parasztjainak. De még 1950 körül is csak a földművelő háztartások negyedé-
nél volt vaseke.

Megoldást az öntözés, a csatornázás jelenthetett  volna:  Egyiptomban  Iszmail 
uralma alatt  (1863–1879) 13 500 km csatorna készült el, 12,6 millió angol font értékben 
– igaz, jelentős részben hitelből. A brit uralom alatt  a ráfordítás további 20 millió font 
felett  volt.   Egyiptommal szemben másutt  nem volt jelentős előrelépés a csatornázás-
ban, pedig ez a  Közel-Keleten a termelés megháromszorozódását-ötszöröződését 
is jelentheti.  Irakban pedig a Hindiya-gát (600 ezer fontos beruházás) megnyitásáig 
még romlott ak is a körülmények.  Anatóliában a konyai mocsárvidéket és sóstavat 
lecsapolták, egy 50 km távolságra lévő hegyvidéki tó vizét használták öntözésre. A 
főcsatorna mellett  mintegy 2000 km-nyi mellékcsatorna is épült. Ez a beruházás 50 
ezer ha öntözését tett e lehetővé („mindössze” 1 millió angol font értékben). Hasonló 
terveket szőtt ek a  Diyarbakıri-síkság termővé tételére, s a  Bagdad– Kut– Faludja– Hil-
lah négyszög ősi, mezopotámiai csatornahálózatának rekonstrukciójára. Az angol 
  Willcocks tervében a  Tigris és az  Eufrátesz között  nemcsak csatornák létesítését és 
kotrását szorgalmazta, de zsilipeket is tervezett , melyek segítségével lehetővé vált 
volna a két folyó medrének eltérő magasságából származó ökológiai problémák ki-
küszöbölése, megakadályozható lett  volna a csatornák feliszapolódása, kiszáradása, 
a gátak meghágása. A terv 5 millió török fontot (az éves költségvetés negyede, nagy-
ságrendileg hasonló összeg, mint a 13 év alatt  a mezőgazdaságba helyezett  állami 
kölcsön) irányzott  elő a beruházás megvalósítására, s évi 10 millió mázsa búzát (az 
iraki termelés duplája) és 2 millió mázsa gyapotot ígért (a brit gyapotigény 20%-a, 
az aktuális oszmán termelés ötszöröse), emellett  a peremterületeken lehetővé vált 
volna több százezer szarvasmarha legeltetése. A török kormány azonban akut pénz-
hiány miatt  csak 1,5 millió fontot tudott  előteremteni,860 ráadásul a megvalósult léte-
sítmények haszonélvezője sem a  Török Birodalom lett , hanem a brit mandátummá 
vált  Irak, így a beruházás ablakon kidobott  pénz maradt. 

Az intenzív gazdálkodásnak köszönhetően  Egyiptomban így kétszer akkora 
volt a gabona hozama, mint  Törökországban, tehát már 1850 körül is 1 tonna lehe-
tett , 1920 után pedig 2 tonna/ha-ra nőtt . Míg  Egyiptomban 1,5 ha öntözött  terület 
képes volt ellátni egy családot, Szaúd- Arábiában pedig 1 ha is, addig a hagyomá-
nyos száraz művelésű  Palesztinában egy gabonatermesztő arab családnak 12 ha-ra 
volt szüksége.861  Trebizondban dohányból 2 ha is elég volt ( Macedóniában sem volt 
nagyobb a kisbirtokos dohánytermesztő földje),  Burszában pedig 2 ha eperfaültet-
vény is biztosított a a megélhetést, Ankarában viszont 10 hektár volt a megélhetési 
minimum, ha gabonát termesztett  a család. Igaz, a burszai 2 hektár eperfa fánként 
200 piaszter értéket számolva jelentős beruházás volt (300 fával számolva is 60 000 
piaszter egy ha értéke). Így aztán fontos szerepe volt a ráfordítás (kezdőtőke) és a 
hozam (forgótőke) arányának a termények megválasztásánál. 1950 körül a hozam/
ráfordítás arány a gyapot esetében  Törökországban 3:1, gabona esetében 3,2:1, bur-

860   Uo. 143.
861    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 139.
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gonya esetében 5,5:1 volt.  Szíriában a búza esetében 2:1, a gyapot esetében 3,5:1 volt 
mérhető. (Feltételezhető, hogy  Egyiptomban is hasonló volt az arány.)

A birodalom gabonatermése – melynek zöme  Anatóliából jött  – 33%-kal emel-
kedett  1888–1913 között  (a birodalom területének zsugorodása ellenére), de ez a ter-
mőterületek kiterjedésének (az árdepresszió kompenzációjaként), nem a hozamok 
növelésének tudható be.  Szíriában a Dzsazírát nem számítva 10 ezer négyzetmérföld 
új földet fogtak művelésbe, 2000 falut alapított ak, míg  Transzjordániában 1500 négy-
zetmérföld termőterület-növekedés volt mérhető, és a falvak száma 300-zal nőtt .

Törökország fő  mezőgazdasági terményei között  volt a szőlő, melyet peronoszpóra 
támadott  meg fő termőterületén,  Bursza vidékén, a damaszkuszi tőkék pedig el-
öregedtek 1914-re. A palesztinai borok minősége jó volt, különösen Rishon le Zion 
környékén, ahol a zsidó telepesek felélesztett ék az arab uralom alatt  elfeledett  sző-
lőművelési technikákat. A törökországi szőlő mintegy feléből készített ek mustot, az 
export egy része mazsolaként, másik része csemegeszőlőként hagyta el az országot.

A barack  Szíria második legfontosabb terméke volt a gabona után. Évente 
150 000 mázsa termést adtak az ültetvények jó években. A datolyatermés külö-
nösen  Mezopotámiában volt jelentős, Bagdad és   Bászra tartományokban. Az át-
lagtermés 3 millió mázsa, ennek 25%-a került exportra, a fennmaradó rész helyi 
igényeket elégített  ki. A citrusfélék szintén  Szíriában ( Tripolisz), illetve  Paleszti-
nában adtak jó termést. A narancstermés 150 millió darabot, a citromtermés 10 
millió darabot tett  ki 1914-ben. A fő exportkikötő  Jaff a volt.

A mogyoró kétharmada  Kerasundban, egyharmada  Trebizondban termett . 
A mandula  Palesztinában és  Szíriában, a gránátalma  Szíriában, szilva, alma, 
körte, barack és dió  Trebizondban érett . A füge – exportkikötője  Szmirna volt – 
100 000 tonnás átlagtermést hozott . A gyapott ermelés 40 000 bála volt átlagosan 
az aydıni vilajetben, de  Adana és  Mersin térségében 150 000 bálát is elérhetett .

Emellett  termett  1 millió kg ópium ( Aydın),  Trebizond környékén 7 millió 
kg dohány.  Latakia és  Bejrút szintén fontos (export) dohánytermelő vidékek. A 
szezám  Trákiában,  Jeruzsálemben,  Aydın és  Bursza környékén volt jelentős. Olí-
vaolajból átlagosan 700 000 mázsát állított ak elő, az olajbogyók tömege 4 millió 
mázsa volt. Csak a burszai vilajet 750 000 kg tojást exportált, s 1,3 millió kg selyem-
gubót dolgozott  fel helyben. A trákiai szederfaültetvények 1912–1913-ban tönk-
rementek a hadi események miatt . Hagymát  Tripoliszban, rizst  Mezopotámiá ban 
(60 ezer ha, 1 750 000 mázsa, 2,9 t/ha), babot  Aydın,  Tripolisz és  Trebizond térsé-
gében termesztett ek.

Az erdőkből kevés haszna származott  a török államnak, az állatt enyésztés 
kiemelt fontossága miatt  az erdőirtások 1910-re igen megszaporodtak, a vissza-
erdősítéssel nem törődtek. A bérbe adott  juhlegelőkön tilos volt erdőt ültetni, 
arra hivatkoztak a pásztorok, hogy a fához dörgölődző birka gyapjának mi-
nősége romlik, és egyébként sem tudják fás területen ellenőrizni a gondjaikra 
bízott  nyájat.

Az állatállomány zömét a juh tett e ki (23 millió), ezt követt e a kecske (12 
millió), a gyapjáért tartott  (moher) angórakecske (3,5 millió). A 7,5 millió szarvas-
marha kizárólag mint igavonó jött  számításba, az 1,2 milliónyi lóállomány kifeje-
zett en alacsony volt 1914-ben (a háborúk megapasztott ák).862 Így az egy főre jutó 
állatállomány is elmaradt a balkáni értéktől.

862   Egy tehén 3 hónapon át napi 1–3 oka tejet adott . Ez meglehetősen alacsony éves érték, ráadásul 
a birodalomban mindössze 2,6 millió tejelő tehén volt, ami alacsony fajlagos fogyasztást jelen-
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TÁRSADALOMSZERKEZET

II. 5. 1. A városi ipari keresők megélhetése és a  Török Birodalom
 általános gazdasági helyzete

A mezőgazdaság és közlekedés modernizációjának eredményeképpen az életmi-
nőség főképp a városokban javult a 19. században.  Özmucur és  Pamuk rekonst-
rukciós számításai szerint az átlagos árindex számításához használt fogyasztói ko-
sár 75%-át élelmiszerek tett ék ki (ami a gazdaság fejletlenségére utal), ebből a liszt 
32–40%-kal részesedett , a hús (főleg birka) részesedése mindössze 5–8% között  
változott , ami értékben ugyan kicsi, mennyiségre viszont már nem annyira (a bir-
kahús olcsó volt). Egy isztambuli lakos átlagos éves fogyasztása 11 kile liszt (288 
kg), 4 kile rizs (100 kg), 9 oka állati eredetű zsiradék (12 kg), 13 oka méz (16 kg), 40 
oka (50 kg) ürühús és 5 oka (6,5 kg) olívaolaj volt.863 

Az életszínvonal változásának megállapításához szükséges ezen termékek 
árának ismerete, és hogy a munkavállaló bérének mekkora részét tett e ki a fo-
gyasztói kosár. Boratav 1994-ben864 kutatásai során arra a következtetésre jutott , 
hogy a nominálbér 1839–1912 között  118%-kal emelkedett , amely leginkább 1896 
után gyorsult fel, ekkor 40%-kal, évente 2%-kal (meghaladva az egy főre jutó GDP 
növekedését). Nem helyezte azonban regionális kontextusba a vizsgálatot, továb-
bá nem vett e fi gyelembe a reálbérek és a fogyasztói árindex alakulását:  Williamson 
szerint – noha ez nem volt általános tendencia – 1890–1894 és 1906–1910 között  
éppenséggel 20%-kal csökkentek a reálbérek a birodalomban, ráadásul nőtt  is a 
különbség a  Török Birodalom és  Nagy-Britannia között .865 A század végére a me-
zőgazdasági és ipari munkások jövedelme  Törökországban és  Görögországban a 
brit érték 20%-a volt,  Egyiptomban 11%-a.866 

A nominális napi bér hosszú távon emelkedett  (átlagosan évi 1,3%-kal), mi-
közben az ezüstben kifejezett  érték ezt nem követt e – azaz az akcse ezüstt artal-
ma bizonyos periódusokban hirtelen csökkent, rávilágítva a devalváció jelensé-
gére. 1914-re az árindex nominálértéken 294-szeresére nőtt  1470-hez képest, de 

tett .  Konstantinápoly lakosságának tejfogyasztása például a fejenkénti 7 liter/évet is alig érte el, 
bár a környéken lévő 4700 tehén ezt sem tudta fedezni. Ezért az oszmán állam 50 millió piaszter 
értékben tejtermékeket importált, melyből   Bulgária egymaga 7 millió piaszterrel részesedett . Az 
50 millió piaszteres import jelentős része sajt- (8 millió) és vajféle (25 millió) volt.  Strausz, A.: Das 
Osmanische Reich i. m. 41.

863    Özmucur, S.– Pamuk, Ş.: Real Wages i. m. 298.
864    Boratav K.: Reforme de l’Etat et développement economique: Réfl exion sur le cas de quelques pays 

du Moyen-Orient. Revue Tiers Monde, 35, nr. 139, 1994. 613–642. és  Boratav K.: The Turkish Bour-
geoisie and the State during a Major Reorientation of Economic Policies. Le Caire, 1989.

865     Akarli, A.: Growth and Retardation i. m. 112. Ezen állításokkal óvatosan kell eljárni. Williamson 
számításait Özmucur és Pamuk adatai nem igazolják, hiszen ők a nominálbérben és a fogyasz-
tói árindexben egyaránt csupán 10%-os, egymás hatását csaknem kioltó csökkenést mutatt ak ki. 
Megint más képet kapunk, ha 1910 helyett  1914-et választjuk. Ebben az esetben nőnek a reálbérek. 

866     Akarli, A.: Growth and Retardation i. m. 130.
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csak 2,84-szorosára ezüstben kifejezve. A 16–17. századi árforradalmat, amikor az 
árak hétszeresükre emelkedtek, 1770–1850 között  újabb infl ációs hullám követt e, 
immár huszonötszörös növekedéssel.867 A nominálbéren és nominális fogyasztói 
árindexen kívül tehát komparatív vizsgálatok esetén szükséges megadni a bérek 
és árak ezüstben kifejezett  értékét is. A bér esetében az ezüstben kifejezett  érték is 
növekedést mutatott , de az idő folyamán az egységárak is emelkedtek ezüstben 
kifejezve. A megélhetési index változása pedig e kett ő hányadosa. 

Míg tehát 450 év alatt  a nominális árak megháromszázszorozódtak  Isztam-
bulban, addig a grammban (nemesfém) kifejezett  értékek csak háromszorosra nö-
vekedtek: eközben a képzetlen munkás bére 4,9-ről 1800 akcse fölé emelkedett , 
ami közel 400-szoros növekedést előlegez, de reálbére valójában csak 12 gramm 
ezüstre, a kezdeti érték közel négyszeresére nőtt . Ebből következik, hogy a vásár-
lóerőn alapuló megélhetési index a két, ezüstben kifejezett  érték hányadosaként 
(3,8/2,8 = 1,35) az 1490-es évhez képest csak 35%-kal növekedett . A képzett  mun-
kás bére ezüstben kifejezve szintén négyszeresére nőtt  és duplája volt a képzetlen 
munkásénak, míg nominális értéke 350-szeresre nőtt  a kiindulási periódushoz ké-
pest. A képzett  munkás esetében az ezüstben kifejezett  fogyasztói árindex és az 
ezüstben kifejezett  napi bér hányadosa 6 körül ingadozott  eleinte, 1914-re viszont 
a két érték 2,84 és 26,6 volt, azaz a hányados 9-et mutatott , ennek köszönhetően 
másfélszeres reálbér-növekedést könyvelhett ek el 1469-hez képest. Hasonló kö-
vetkeztetésre jutott  az ár- és bérszínvonal szekuláris trendjeit illetően Ljuben  Be-
rov  Bulgáriában a 17. században, és a kairói árak emelkedésének üteme is megfelel 
az  Isztambulban tapasztalhatónak 1624–1800 között . 

A folyamat természetesen nem szigorúan monoton, az árak és a bérek nem 
szükségszerűen mozogtak együtt : az életszínvonalat a két tényező interferenciája 
befolyásolta. A megélhetési index 1490-hez képest eleinte zuhant, s csak 1810 után 
érte el az 1490-es szintet. Megfi gyelhető a háborús korszakok hatása is az élet-
színvonalra: 1770–1780 között  a megélhetés az államháztartás kimerülése és a 
devalvációs politika miatt  romlott , majd a napóleoni és a krími háborúk idején 
a kereskedelem élénkítő hatásának és a megnövekedett  nyersanyagigénynek kö-
szönhetően javult.

A 19. században az árakat illetően a következő szakaszok különíthetők el: 
1800–1820-ban drágulás, 1820–1850 között  árcsökkenés, 1850–1870 között  újfent ár-
növekedés volt mérhető, amit 1910-ig árcsökkenés követett . A képzett  és képzetlen 
munkások napi, ezüstben kifejezett  bére 1820–1840 között  csökkent, ezt követően 
nőtt . Az ipari munkások megélhetési indexében így a két változó értékének inter-
ferenciájaként 1840–1870 között  volt jelentős csökkenés (ez nagyjából azonos azzal 
a periódussal, amikor dezindusztrializáció játszódott  le a birodalomban), ezt köve-
tően az érték növekedett . Ha a fogyasztói árindex gyorsabban nő, mint az ipari bér 
(1840–1870), az az iparosoknak kedvezőtlen, a parasztságnak pedig előnyös (a fo-
gyasztói kosár zöme agrártermék). Ha az ipari bér egyenesen csökken (1820–1840) 
– ez a kezdeti iparosításra, Verlag-rendszer és az első gyárak vetélkedésére volt jel-

867    Pamuk, Ş.: Prices in the Ott oman Empire i. m.  451–468. A fi zetőeszköz 1844–1914 között  stabilnak 
tekinthető. A regressziós vizsgálatok azt mutatt ák, hogy a pénz ezüstt artalmának változása gyor-
sabban hat az árakra, mint a bérekre. Az ezüstt artalom 1%-os csökkenése a fogyasztói árak 1%-os, 
a bérek 1,3%-os emelkedését jelenti, de ez utóbbinak csak negyede jelentkezett  az első évben.
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lemző  Bulgáriában is –, akkor a parasztságnak ez csak akkor kedvező, ha van ex-
portlehetősége (a belpiac fogyasztása zsugorodik). Ekkor a fővárosban a megél-
hetési költségek esése miatt  az életszínvonal javult, de a rögzített  árak nem ked-
veztek a parasztságnak. 1820–1840 között  az ipar sajátos szerkezetváltáson ment 
keresztül: a nyugati termékek megjelenésével növekedő verseny és a tőkeszegény-
ség miatt  a gyáripari forma csak olcsó munkaerejével lehetett  versenyképes. Az 
emelkedő élelmiszerárak 1840–1870 között  viszont az olcsó ipari munkaerőt a 
mezőgazdaság felé terelték, az ennek következtében jelentkező munkaerőhiány 
egy idő után bérnövekedéshez vezetett . E bérnövekedés éppen kifejthetett  volna 
ellentétes irányú szívóerőt (az ipar felé) egyfajta önszabályozó rendszert eredmé-
nyezve, csakhogy az 1840 után szinte folyamatosan növekvő munkabér nagyobb 
tőkeigényt is jelentett , ami újfent lassított a az iparosítás sebességét. (A bolgár ipa-
rosítás dilemmája is ez volt: a patt helyzetből az elmozdulást mindig egy külső 
hatás eredményezte.) A munkabér-növekedés nem jelentett  életszínvonal-emelke-
dést mindaddig, míg az élelmiszerárak is emelkedtek az agrárkonjunktúra miatt  
(1840–1870). A fogyasztói árak 1870–1900 között  csökkentek, így a munkások élet-
színvonala a napóleoni háborúk lezárulta után először ekkor emelkedett  (II. 54. 
ábra, II. 136. táblázat). 

1900 után a bérekkel párhuzamosan újra nőtt  a fogyasztói árindex, s ez csak 
akkor kedvezett  a munkaerő iparba áramlásának, ha a mezőgazdasági termelők 
jövedelme nem nőtt , vagy az ipari bérek is nőtt ek. Mivel a fogyasztói árindex rész-
ben a hazai (és export-) élelmiszerek iránti keresletet is tükrözi (annak fogyasztói 

II. 54. ábra. 

A fogyasztói árindex, a bérek (dkg ezüstben) és a megélhetési index 

változása 1700–1914 között 

Vö. II. 39. ábra,  Rumélia adatai. Özmucur és Pamuk adatai alapján saját szerkesztés.
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kosárból való nagy részesedése miatt ), az árindex emelkedése e periódusban a 
mezőgazdaság újbóli (szerkezetváltás hatására bekövetkező) fellendülésére utal. 
De nőtt ek az ipari bérek is, ez arra utal, hogy mindkét szektor versenyképessé vált, s 
immár nem egymás hatását rontotta – ez a nekilendülés egyik jellegzetes ismérve.

Ha a változás vizsgálatát a krími háború utáni periódusra redukáljuk, a nagy 
infl ációs korszak végétől (1860) számítva az árak és bérek ingadozását, akkor el-
mondható, hogy az ezüstben kifejezett  ár összesen 2%-kal nőtt , akárcsak az akcsé-
ban kifejezett  ár, az ezüstben kifejezett  bér viszont 1,6-szeresére nőtt , a kett ő hánya-
dosa pedig a megélhetési index mintegy 60%-os javulását jelenti az isztambuli képzetlen 
munkások számára. A képzett  munkások esetében a nominális bér csaknem meg-
duplázódott  1860-hoz képest, ami reálértéken is csaknem 90%-os növekedést jelen-
tett  az 50 év alatt . Különösen jelentős volt a növekedés 1900–1914 között . A háború 
egy bérkonjunktúrát szakított  meg – igaz, maga a reálbér-növekedés is részben az 
1911–1913 között i háborúk okozta munkaerőhiányra vezethető vissza.868 

A gyapjúruházat ára hiába csökkent a birodalomban 1700–1860 között  mint-
egy 80%-kal az ipari forradalom hatásaként, ez az átlagos fogyasztói kosárban 
mindössze 5%-os csökkenésnek felelt meg – köszönhetően annak, hogy a ruház-
kodásra költött  összeg arányaiban kisebb volt, mint az élelmezésre költött é. A la-
kások bérleti díja az átlagos árszínvonalhoz képest megduplázódott  ugyanebben a 
periódusban, és a 16–20. század között  a lakbér részesedése a fogyasztói kosárból 
5-ről 10%-ra nőtt . A cukor ára 1820–1860 között  50%-kal esett  (reálértéken), míg a 
kávé 60%-ot veszített  értékéből, de ezen cikkek együtt esen sem módosított ák több 
mint 1%-kal a fogyasztói kosár összetételét. Így mindezen tényezők kumulatív ha-
tása is kicsi volt a fogyasztói kosárra és a fogyasztói árindexre. 

868   A viszonyítási dátum is befolyásolja a képet: az 1860-as és 1909-es helyzetet összevetve szintén ki-
mutatható a növekedés, de 1909-et az 1850-es helyzett el összevetve már nem látunk különbséget. 

II. 136. táblázat. 

Az ipari vásárlóerő változása és gazdasági folyamatok a birodalomban a központi 

politika módosító hatásának fi gyelembevétele nélkül, 1700–1914

Szakasz

Képzett  
munkás 

bére 
ezüstben

Képzetlen 
munkás 

bére 
ezüstben

Fogyasztói ár 
ezüstben (egyben 

az agrárszektor 
helyzete)*

Bér/ár 
ipari (élet-
színvonal)

Folyamat  
(a központi politika 

fi gyelembevétele nélkül)

1700–1740 stagnál stagnál stagnál stagnál stagnálás

1750–1770 stagnál stagnál nő csökken dezindusztrializáció

1780–1820 nő nő stagnál nő ipari fellendülés

1820–1840 csökken csökken csökken stagnál stagnálás

1840–1870 nő nő nő csökken dezindusztrializáció

1870–1900 nő stagnál csökken nő reindusztrializáció

1900–1914 nő nő nő nő ipari nekilendülés

* A fogyasztói kosár zömét az élelmiszer teszi ki, így a mezőgazdasági termelők helyzetére is utal az árváltozás. 

A II. 54. ábra alapján saját szerkesztés.
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Ezen változások fi gyelembevétele esetén a jövedelmi viszonyok még inkább 
a vagyonosak javára módosulnak, azaz nőtt  a különbség a képzetlen és képzett  
munkaerő között , a vásárlóerőt mintegy 10-10%-kal módosítva lefelé, illetve felfe-
lé.869 Általános ugyanis a tendencia, hogy a nem közélelmezési cikkek ára – mint 
a méz, hagyma –, amelyből a gazdagok nyilván többet fogyasztanak, lassabban 
emelkedett  1490–1914 között , nominálisan mintegy 200-szorosára, reálértéken 
duplájára, mint a hétköznapi fogyasztási cikkeké (hús, liszt, tej, tojás). Az utób-
biak névértéke 400–600-szorosára emelkedett , ami ezüstben kifejezve is 4–6-szoros 
növekedés (ennél a bérek növekedése sem volt nagyobb). Mivel alapélelmisze-
rekből a gazdag és a szegény is közel egyenlő értékben fogyaszt, az utóbbinak 
viszont bére nagyobb hányadát emészti fel e költség, világos, hogy a gazdagabbak 
vásárlóerő-többlete – melyet egyébként is csökkenő árú termékek megvásárlására 
fordított ak (ruha, élvezeti cikkek) – növekedett , a két réteg között i különbség nőtt , 
főleg 1900 körül. 

Ugyanakkor tény, hogy a megélhetés az alacsonyabb presztízsű rétegek ese-
tében is javult. A 16. században egy képzetlen építőmunkás napi béréből 8 kg ke-
nyeret, vagy 2,5 kg rizst, vagy 2 kg bárányhúst vehetett , s a 19. század végére ez (a 
depressziót követően) emelkedett . A századfordulón 1 oka bárányhús 3 piaszterbe 
került,870 így egynapi bérből (8 és 16 piaszter/gros) már 3 és 5 kg bárányhúsra fu-
tott a. A török fővárosban a táplálkozás költségei a bér 60%-áról 25–30%-ára estek 
(akárcsak  Bulgáriában) 1776–1858 között  ezen rétegek esetében a reálbér meg-

869    Özmucur, S.– Pamuk, Ş.: Real Wages i. m. 303.
870    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 46–48. 

II. 137. táblázat. 

A török főváros (föld nélküli) munkásosztályának bére, 1776–1910

Év Hely Foglalkozás Bér
Napi bér 
(gramm 
ezüst)

A napi élelmezési 
költségek alakulása 
a napi bérhez képest 

(%)*

1776  Konstantinápoly napszámos napi 60 akcse 3,9 60 (33)

1775  Konstantinápoly napszámos napi 0,5 gros 4 50 (33)

1784  Konstantinápoly munkás napi 0,5 gros 4,5–5 44,0 (30)

1812  Konstantinápoly munkás napi 2 gros 6 35

1847  Konstantinápoly munkás 5–8 gros/nap 5 és 8 33,8 (26)

1858  Konstantinápoly munkás 8–10 gros/nap 7 és 9 25–30 (25)

1855 Gabrovó munkás 8 gros/nap 8 27,5 (23)

1910  Konstantinápoly
képzetlen/

képzett 7/15 piaszter 8/15 20–28

* A napi élelmezési költség Berov alapján 2 gramm ezüst vidéken (konstans értékkel számolva az első érték),  Kons-

tantinápolyban 1850 után 1,7–1,8 gramm, 1800–1850 között  1,3 gramm (zárójeles érték).

Berov, Lj.: Wages in the Balkan Lands during Manufacturing Capitalism and Industrial Revolution. Bulgarian His-

torical Review, 1979/4. 39–58. alapján módosítva, az utolsó sor a II. 54. ábráról leolvasva, az 1812-es adat Walpole, R.: 

Travels in Various Countries of the East i. m.  könyvéből. 
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duplázódása miatt  (II. 137. táblázat). A képzett  és képzetlen munkások között i kü-
lönbség viszont a napi bérek tekintetében nőtt : 1870-re helyreállt a 2:1 arány, ami 
1490-ben is jellemezte viszonyukat.871 1855–re a fővárosi és ruméliai munkás bére 
között  sem volt jelentős különbség, míg korábban láthatt uk, hogy az utóbbinak 
több napot kellett  dolgozni az adója kifi zetéséhez.  

Az életszínvonal változása (bér/árindex) mintegy 100 éves ciklicitást mutatott  
(minimum 1774, 1876), amely nem párhuzamosítható sem a népességszám vál-
tozásával és a gazdaság korábban feltételezett  növekedési trendjével, sem a fi ze-
tések hullámzásának rövidebb ciklusaival. 1800–1850 között  javult a megélhetés, 
miközben a birodalom gazdasága a korábbi szakirodalom szerint stagnált, és a 
fogyasztói árindex is nőtt  (akcséban kifejezve).872 

A fent leírt jelenségek zömmel isztambuli adatokon alapulnak. Hasonló ten-
dencia volt megfi gyelhető az árak és bérek mozgását illetően az ázsiai perifériákon 
is ( Ruméliára lásd a II. 39. ábrát). 1824-ben egy ipari munkás napi bére 1 piaszter 
volt (1840–1870-es áron 2–2,5 gramm ezüst),873 kevesebb, mint a centrumban vagy 
 Ruméliában. 1840-ben egyhavi házbér 29 piaszterbe került, ami akkor egy munkás 
félhavi bérével volt egyenlő ( Isztambulban arányaiban olcsóbb volt). A  Szuezi-csa-
torna megnyitása és az amerikai polgárháború vége miatt  mind a selyem-, mind 
a gyapott ermelés válságba jutott   Szíriában az 1870-es években. Az ingatlanárak is 
a felükre estek. A képzetlen munkaerő bére egy év alatt  1 shilling 4 pennyről 4–8 
pennyre csökkent (2–4 gramm ezüst), az ácsmesteré 3 shilling 4 pennyről 2 shil-
lingre (12 gramm ezüst).874 A libanoni selyemszövő gyárakban a női munkaerő bére 
mindössze 2 d/nap, a férfi é 5–6 d volt, azaz 2–3 piaszter, miként 50 évvel korábban. 
( Bulgáriában Dobri Zseljazkov gyárában is hasonló volt a napi bér 1865-ben.) Igaz, a 
kenyér is olcsó volt ekkor: 2,5 kg liszt 7 pennybe került. (Ez körülbelül 3 kg kenyér, 
ami 1 fő esetében 9 napra elég, 6 fős családnál egy kereső esetében 2 napra.) Egy 
képzetlen munkás tehát el tudta tartani családját, viszont bére 50%-át a táplálkozás 
vitt e el.875 Ha ehhez hozzátesszük a lakbért (ha nem volt saját háza), akkor egyéb 
szükségletekre alig jutott . A helyzet nem volt jobb a  balkáninál. 

1878 után jelentősen javult a helyzet: egy damaszkuszi munkás bére ekkor már 
45–60 cent volt naponta (10–13 piaszter), egy 4–5 szobás ház már havi 1,25–1,5 dol-
lárért bérelhető volt (30–40 piaszter), 3–4 nap munka árán. Ez hatalmas előrelépés 
1824-hez képest. Ezt mutatja a II. 55. ábra is: az 1878 utáni agrárdekonjunktúra idején 
az ipari bérek jócskán megugrott ak,876 ami feltételezi az ipari termelés vagy az ipari 

871   Ez az ipari forradalom kezdeti fázisának jellegzetessége.  Bulgáriában viszont 1890 után ismét kö-
zelített  a két érték, míg a Török- Macedóniában az arány 2:1 körül maradt.

872   Nincs azonban nagy ellentmondás, ha fi gyelembe vesszük a Bulgáriánál kifejtett eket, hiszen 1870-
ig ott  is prosperitást mutatott  az ipar és a mezőgazdaság is, sőt éppen a munkabérek növekedése 
(a bolgár parasztnak volt megélhetése, nem volt létszükséglet a gyári munkával szerzett  fi zetése, 
aki pedig kis fi zetésért dolgozott , nem volt szakképzett , ezért viszonylag hamar munkaerőhiány 
állt elő) gyorsított a fel a gépesítést.

873   Az idők során a bér az infl ációt meghaladó módon nőtt : 1850–1870 körül egy ipari munkás 4-5 
piasztert keres, 1880 után 10 piasztert. 

874   Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 57.
875   Uo.
876    Rhodoszon 1850 körül a szövők 32 centet (7 piasztert) kerestek naponta, 1858 után már 10 

 piasztert.  Alexandrett ában 1854-ben 7 piaszter volt a napi bér, 1858 után 12 piaszter,  Trebizondban 
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árak mutatóinak javulását is. A kisipari-céhes bérek (kőműves) azonban magasab-
bak voltak (s kilengésük is nagyobb volt), mint a gyáripariak (segédmunkás). A szak-
képzett  munkaerő ára konjunktúra idején jobban megugrott , mint a szakképzetlené, 
ez utóbbi viszont válság idején mutatott  kisebb csökkenést (különösen igaz ez 1878 
után). A megélhetés költségeit fi gyelembe véve (amit itt  a búza ára reprezentál), a 
krími háború idején, majd 1880 után javult jelentősebben az életszínvonal. 1857, 
1877, 1897–1900, mind egy-egy időjárási anomáliát jeleznek.   Damaszkuszban 
például 1860–1890 között  a megélhetési költségek háromszorosukra nőtt ek, a lak-
bérek megduplázódtak. (Meglepő, hogy a krími háború idején az ipari munkások 
életszínvonala magas volt, míg a nagy keleti válság idején nem: az utóbbi időszaká-
ban azonban nemcsak a szükséglet növekedése hatott  a magasabb gabonaár irányá-
ba, hanem a globális klímaingadozás is.)  Isztambulhoz képest (= 100)  Bagdadban a 
megélhetési költségindex 86 volt,  Damaszkuszban viszont 113.

Issawi szerint a mezőgazdasági bérek az iparinál lassabban, 1850 körül csak 
30%-kal nőtt ek (II. 55. ábra): az ökörrel szántó bérmunkás napi bére 10 piaszter-
re nőtt , a kétkezi munkás 4–6 piasztert kapott , az állatok gondozója évi 200–300 
 piasztert, az egész évben a földön dolgozó 900 piasztert. Ez magasabb volt, mint 
a szíriai vagy iraki átlag, de kisebb a ruméliai  értéknél. Az élelmiszerárak (II. 138–
II. 139. táblázat és II. 56. ábra) eközben ugyanúgy emelkedtek, mint a munkabérek. 

11–16 piaszter 1878-ban,  Isztambulban 7–13 piaszter 1896-ban és 9–17 piaszter 1906-ban. 1886-
ban  Erzincan városában a szövőszékek tulajdonosai évi 20 fontot (napi 10 piasztert) kerestek, a 
tanoncok 5–10 fontot. 1914-ben a szőnyegiparban a kezdő bér 6 piaszter volt, a profi k 14 piasztert 
is megkerestek.  Issawi, Ch.: An Economic History i. m. 154.

II. 55. ábra.

Napi bérek (piaszter) és a belőlük vehető búza mennyisége  Szíriában (oka), 1820–1912 

* Az infl áció miatt  a második 1820–1824-es értéknél 1850-es piaszterre számoltuk át az értékeket. 

Issawi adatai alapján saját szerkesztés.
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1844–1912 között  a hús négyszeresére drágult (a beduin kereskedők tehát jól jár-
tak), a kenyér ára 70%-kal nőtt , egyedül a liszté stagnált. (Ugyanez érvényes  Irakra 
is.) Ez a kenyérgabonák irányába tolta el a táplálkozást (ezt támasztja alá  Haurán 
szerepének növekedése és a szír gabonaexport csökkenése), hiszen a munkabérek 
csak 2–2,5-szeresükre nőtt ek, ami ugyan megegyezett  az általános élelmiszer-árin-
dex növekedésével, de nem a húskészítményekével. Igaz, a cukor és a kávé ára 
kissé itt  is csökkent, a textileké és a petróleumé szintén jelentősen esett , azaz a 
fogyasztói kosárban lévő egyéb termékek áresésének köszönhetően a megélhetési 
költségek növekedése nem haladta meg a bérek növekedését.877 Tannus  al-Shidyak 
(1794–1861) történetíró személyi számadáskönyve alapján képet kaphatunk az ér-
telmiség kiadásairól, bevételeiről, szokásairól. 1827-ben például csak 36-szor vett  
húst, tehát hetente legfeljebb egyszer evett  húsételt. 1820-ban 25 piasztert költött  
egy felöltőre. A kiadásai folyamatosan emelkedtek (évi 7,5%-kal, de ennek zöme a 
piaszter elértéktelenedésének tudható be), s bevételei az utolsó 4-5 évben már nem 
tartott ak lépést a költségekkel.878

A képzett  és képzetlen munkaerő birodalmon belüli életminőségének össze-
vetése után érdemes egy regionális s egy városok között i összehasonlító kitekintést 

877    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 294.
878   Uo. 431.

II. 138. táblázat.

A libanoni élelmiszerek árindexe, 

1844–1912

Periódus Fehér kenyér Liszt Rizs Marhahús Juh Súlyozatlan átlag

1844–1846 100 100 100 100 100 100

1850–1856  78 – – 189 146 138

1871–1878 – 108 253 483 358 301

1900–1912 167  94 104 553 415 267

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 413.

II. 139. táblázat. 

Élelmiszerárak  Irakban, 1855–1895

Év
Kenyér 

(piaszter/oka)
Rizs Marhahús

1855 1,00 30 2,00

1856 1,12 35 1,10

1858 1,40 41 1,75

1865 1,40 60 3,10

1895 1,25 87

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 476.
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II. 56. ábra.

A búza árának hosszú távú változása  Szíriában

* Különösen rossz termésű év.

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 422–426. alapján saját szerkesztés.

II. 57. ábra. 

Az isztambuli szakképzetlen munkaerő reálkeresetének 

(a bér gramm ezüstben megadva, a fogyasztói árindexszel elosztva) összevetése

 más európai nagyvárosokéval 

Özmucur, S.–Pamuk, Ş.: Real Wages i. m. 312.
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 tenni. Az ezüstt artalom csökkenése mindig hamarabb jelentkezett  az árak növeke-
désében, mint a bérekében. Mivel  Isztambulban az árak magasabbak voltak, mint az 
európai nagyvárosok zömében, így a vásárlóerő-paritáson mért reálbérek európai 
viszonylatban csak az európai átlag 70–80%-át érték el 1910 körül (II. 57–II. 59. ábra). 
Különösen 1850 után nőtt ek meg a különbségek a szakképzetlen munkaerő bérezé-
sében. Londonban egyenesen 2,5–3-szor többet keresett  egy szakképzetlen munkás 
az ezüstben kifejezett  bér és a fogyasztói árindex (megélhetési költségek) hányado-
sát tekintve, míg Amszterdamban ez 2-szeres,  Párizsban 1,6-szoros értéket jelentett . 
A szakképzett  török munkaerő viszont legalább a lipcseieknél jobban keresett . 

Ugyanakkor az egy főre jutó GDP-hez mérve a különbség a török munkások 
és más országok munkásai között  a reálbéreket illetően még nagyobb is lehetett  
volna, a török munkások ugyanis termelékenységükhöz képest sokat kerestek. A 
brit GDP/fő ötszöröse, a holland négyszerese, a francia érték háromszorosa volt 
a töröknek  Maddison becslése szerint (bár Pamuk folyó árakat használva a brit 
GDP/fő értékét mindössze a török érték háromszorosára becsülte, ami megfelel a 
bérekben mutatkozó különbségnek).879

879    Özmucur, S.– Pamuk, Ş.: Real Wages i. m. 313. és  Pamuk, Ş.: Prices in the Ott oman Empire i. m.

II. 58. ábra.

 Az isztambuli szakképzett  munkaerő reálkeresetének

 (a bér gramm ezüstben megadva, a fogyasztói árindexszel elosztva)

 összevetése más európai nagyvárosokkal

Özmucur, S.–Pamuk, Ş.: Real Wages i. m. 313.
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Mivel a képzetlen munkások megélhetési költségekhez mért jövedelme 1850 
után egyre jobban elmaradt például a korábban vele egy színvonalon lévő bécsi, 
valenciai munkásétól (II. 57. ábra), ez egyrészt azt jelentett e, hogy az ipari forrada-
lom olcsó munkaerőhöz juthat, városi fogyasztópiachoz azonban csak korlátozot-
tan, hiszen a török munkás vásárlóereje kicsi volt. Emiatt  különösen fontos volt az 
importált árucikkek olcsósága, ami a hazai árukkal való versenyt csak a közleke-
désfejlesztés ösztönzésével állhatt a, másrészt a rurális területek kereskedelembe 
való bekapcsolása.

A többi anatóliai török várossal összevetve  Isztambult 40–50%-kal magasabb 
nominális bérek jellemezték, miközben a hivatalos statisztika szerint az árak ala-
csonyabbak voltak, mint a 20 legfontosabb városban mért átlag.  Isztambulban álta-
lános munkaerőhiány volt, ennek köszönhetően a városi bérek gyorsabban növekedtek, mint 
az ország egészére átlagosan egy főre jutó GDP értéke, ezekből fakadt a város vonz-
ereje. Ebből következően a városi bérek növekedéséből következtetni az egy főre 
jutó GDP-re és annak változására, megtévesztő lehet ( Bulgária  kapcsán ezt  Ivanov 
fejtett e ki), a rurális Törökország  adatai jobban közelítik a birodalmi valóságot.

A fentiek fi gyelembevétele mellett  a bérek, illetve a vásárlóerő alakulása 
tükrözheti az ipari fejlődés és a modernizáció menetét.  Törökországban az egy 
főre eső reálbérek alakulása 1870-ig megegyezett  az észak-itáliaival (1500/1550–
1800/1850 között   Valencia,  Milánó,  Firenze és  Nápoly városaiban 50%-kal zuhant 
az életszínvonal, míg  Isztambulban végig növekedett ), az utóbbi csak ekkor lé-

II. 59. ábra. 

A fogyasztói árindex értéke (gramm ezüstben, kiindulási érték: 

 Strasbourg, 1700–1749 = 1)

Az előbbi ábrától annyiban különbözik, hogy az árak nincsenek összevetve a bérrel, így például Párizst

és Antwerpent magasabb értékek jellemzik, mint Londont.

Pamuk, S.: Prices in the Ott oman Empire i. m.
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pett  el a török mellett .880 1910-re az észak-olaszországi reáljövedelmek az egyip-
tomi ötszörösét, a török 3,2-szeresét, a Mezzogiorno reáljövedelmének 2,7-sze-
resét, a spanyolországi 1,4-szeresét érték el.881  Észak- Olaszországban a vásárló-
erő-paritáson mért reáljövedelem a brit 50%-át is meghaladta (az 1860-as 40%-ról 
emelkedve), az Oszmán Birodalomban ez 25% alatt  maradt és stagnált.

Érdekes jelenség, hogy a napóleoni háborúk ideje alatt  nem zajlott  le inter-
regionális piaci szegmentáció, az (ipari) bérek között  ugyanis nem volt jelentős 
különbség. Meglepő módon éppen az 1850-es globalizációs robbanás vezetett inkább 
regionális bérkülönbségek kialakulásához, azaz a piaci szegmentáció megjelenéséhez 
( Williamson korábban ismertetett  elméletével összhangban). A városi reálbérek 
(életszínvonal) európai összevetése esetén a különbség a 19. század elején a lon-
doni és isztambuli bérek között  kezdetben kisebb, de egyértelműen növekvő (II. 
57–II. 59. ábra). Míg 1820-ban az isztambuli városi lakosság keresete a londoni 
80%-át is elérte, addig 1870-ben már csak fele volt, miközben – mint korábban 
látt uk – a török nominál- és ezüstben kifejezett  ipari reálbérek 1840–1870 között  
nem csökkentek (szemben a vásárlóerő-paritáson mért reálbérrel nemzetközi 

880    Williamson, J. G.: Real Wages and Relative Factor Prices around the Mediterranean, 1500–1940. In: 
The Mediterranean Response to Globalization i. m. 50–54.

881   Uo. 51.

II. 60. ábra.

 Városi bérszínvonal  Angliához képest, % 

(1875 = 100%)

A városi jövedelmek regionális európai különbségeit bemutató II. 60. ábra nem tájékoztat az adott  

országban a bérek emelkedésének üteméről (szemben a II. 57–II. 59. ábrával), mert a reálbérek külön-

bözőségének adatait Angliához képest adták meg, csak a tendenciák olvashatók le.

Williamson, J. G.: Real Wages and Relative Factor Prices in the Third World 1820–1940: The Mediter-

ranean Basin. Discussion Paper Number 1842. 1998. htt p://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?

doi=10.1.1.201.6449&rep=rep1&type=pdf.
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összevetésben), ami az ipari fejlődés és gazdagodás eltérő sebességére utal (II. 
60. ábra). Bár 1870 után nőtt a török reálbér, végeredményben így is lezajlott a bér-
olló regionális szintű kinyílása 1890 után Törökország és   Észak-Olaszország, illetve 
 Nagy-Britannia és Törökország  között, mely az ipari forradalom fázisainak eltérő idő-
pontban kezdődő beindultához kapcsolható. 

A vidéki bérek beszámításával  Törökországban 1875 után a bérek még jobban 
estek az angolhoz képest (a tényleges bérnövekedés ellenére); az angliainak csu-
pán 25–30%-át tett ék ki, akárcsak  Szerbiában, s egyedül a háborús évek vezett ek 
a különbségek ideiglenes eliminálásához (II. 61. ábra). (Ez azt is jelenti, hogy a 
városokban jóval nagyobb volt a jövedelem.) A Nyugat-Mediterráneum régiója 
jobban közelített e a brit értéket. Az  Észak-Olaszország és az Oszmán Birodalom 
bérszínvonalát összehasonlító (1875-re kalibrált) diagram (II. 62. ábra) ékesen bizo-
nyítja, hogy a két régióban a bérek nem futottak párhuzamosan a napóleoni időket megelő-
zően; továbbá száz éven keresztül nem volt bérnövekedési trend (csak lokális hullámzások), 
azaz  Williamson szerint a munkaerő hozzáférhetősége befolyásolta leginkább a béreket, az 
pedig a munkaerő szektorok közötti áramlásának függvénye.  

A reálbérek  Törökországban 1870–1890 között  évente 2,5%-kal nőtt ek (a 
GDP/fő növekedését meghaladó módon), ezt követően 1914-ig stagnáltak, 1914–
1930 között  pedig évi 0,5%-os csökkenés volt tapasztalható.  Szerbiában ugyan-
ezekben a periódusokban 0,66%-os növekedést, stagnálást, végül 0,5%-os esést 
lehetett  megfi gyelni,   Olaszországban pedig 2–2,5%-os emelkedés után követ-
kezett  be stagnálás.  Spanyolországban a reálbér-növekedés 1890 után indult be 
és 1913-ig 2%-os éves gyarapodást lehetett  mérni, majd 1920–1930 között  újabb 

II. 61. ábra. 

Az országos reálbér alakulása  Nagy-Britanniához képest (%), 

1870–1940

Williamson, J. G.: Real Wages and Relative Factor Prices i. m.
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II. 62. ábra. 

Az északolasz és oszmán bérszínvonal relatív ingadozásának összevetése

 (1875 = 100)

Williamson, J. G.: Real Wages and Relative Factor Prices i. m.

II. 140. táblázat. 

Reálbérek éves átlagos növekedése évtizedenkénti bontásban (%)

Periódus  Spanyolország  Olaszország  Portugália  Törökország  Szerbia  Egyiptom  Franciaország

1870–1890 –0,14 2,14 0,80 2,50 0,66 3,11 1,26

1890–1909/1913 2,26 2,37 0,03 –0,34 0,00 –0,20 0,33

1909/1913–1930 3,63 0,18 0,94 –0,34 –0,46 –0,85 0,50

Pamuk, Ş.–Williamson, J. G. (eds.): The Mediterranean Response to Globalization i. m.

II. 141. táblázat. 

A reálbérek alakulása 1870–1930 között   Nagy-Britannia,  Franciaország és  Németország 

átlagához képest a  Mediterráneumban

Évtized  Spanyolország  Olaszország  Portugália  Törökország  Szerbia  Egyiptom

1870 45 43 33 23 29 14

1890 33 46 29 27 25 17

1909–1913 44 62 28 24 24 16

1930 73 58 30 20 19 11

Pamuk, Ş.–Williamson, J. G. (eds.): The Mediterranean Response to Globalization i. m.



555

II. 5. MEGÉLHETÉS, ÉLETSZÍNVONAL, TÁRSADALOMSZERKEZET

3,6%-os éves fejlődés volt tapasztalható (II. 140. táblázat).882 Általánosságban a 
 Nyugat-Mediterráneumban nagyobb volt a bérnövekedés üteme, mint a  Török 
Birodalomban, de egységes trendek nem rajzolódnak ki a reálbér-növekedést 
illetően a térségben. A reálbérek között i különbség 1930-ig tovább nőtt  török–
olasz és török–brit viszonylatban (a Nyugat-Mediterráneumban ugyanis relatív 
bérnövekedés volt 1870–1930 között ), de ugyanez érvényes Szerbiára is, amely 
Törökországgal szinte teljesen azonos mutatókkal rendelkezett  (II. 141. táblázat). 

A reálbérek az egy főre jutó GDP-hez képest  Szerbiában és  Törökországban 
1920 után folyamatosan zuhantak (II. 63. ábra), ami arra utal, hogy a kifi zetett  
bér nem állt arányban a munkások által termelt értékkel, hanem jóval alatt a ma-
radt a fejlődés ütemétől elvárható értéknek. (Éppen ez jelent minőségi ugrást a 
kapitalista viszonyok felé.) A birodalmi magas értékhez nyilván a háborús idők 
munkaerőhiánya is hozzájárult, az azonban tény, hogy az 1913-as 100%-ot nem 
érte el a világháború után az egy főre jutó GDP-hez viszonyított  fajlagos reálbér. 
A munka termelékenysége tehát nőtt .

882    Williamson, J. G.: Real Wages and Relative Factor Prices i. m. 63.

II. 63. ábra. 

A reálbérek és az egy főre jutó GDP arányának változása a  Kelet-Mediterráneumban 

(1880 = 100)

Williamson, J. G.: Real Wages and Relative Factor Prices i. m.
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II. 5. 2. A fővárosi és vidéki, tradicionális és modern
társadalomstruktúra sajátosságai

A birodalmi centrum,  Isztambul kulturális sokszínűségét és a szolgáltatások sok-
féleségét mutatja, hogy 1850-ben a városban 350 mecset, 91 ortodox templom, 8 
katolikus templom, 37 zsinagóga, 518 medresze, 37 közkönyvtár, 100 imaret, 300 
hamam (fürdő) volt.883 A kereskedelmi fellendülés hatására a fővárosban az etnikai 
arányok a kereszténység javára módosultak 1840-re, bár már 1750 körül is 280 
ezer keresztény lakosa volt a 650 ezres városnak. (A kirdzsali korban a menekülők 
miatt  870 ezer főre duzzadt a város és környéke lakossága. A városban menedéket 
keresők főleg muszlimok voltak, albánok, akik a janicsártestületbe és céhekbe pró-
báltak beépülni, s destabilizációs tényezőt jelentett ek.) 

A főváros kereszténységének társadalmi tagozódása ismeretes 1830-ból (II. 
142. táblázat): alapvető különbség nem volt az egyes etnikai csoportok társadalmi 
státusa között , noha az igaz, hogy gazdagok jóval nagyobb arányban fordultak 
elő a fővárosban, mint a vidéki tartományokban (II. 64. ábra).  Isztambulban a „gö-
rögök” negyede volt gazdagnak tekinthető,  Berkovicában a bolgárok 5%-a a dzsizje 
alapján. A középosztály vidéken volt erősebb, a szegények aránya a fővárosban 
és vidéken hasonló számot adott  (15% vs. 20%). A nem muszlim társadalomban 
az egyedülállók között  kevés volt a vagyonos, igaz a szegény is: a középrétegek 
esetében volt a legjelentősebb az egyedülállók aránya (50% felett  a 40%-os átlag-
hoz képest). A kiskorúak közül is sokan éltek házasságban. A kiskorúak aránya 
a zsidó közösségen belül volt a legnagyobb (37%), kiugróan magas az átlagos 
20%-hoz képest.

883    Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 97.

II. 142. táblázat. 

 Isztambul nem muszlim lakosságának társadalmi megoszlása 

1830-ban a dzsizje alapján

Lakosság
Gazdag 
1000 fő

Közép 
1000 fő

Szegény 
1000 fő

Összesen 
1000 fő

Ebből 
gyerek
1000 fő

Ebből 
gyerek 

%

Gazdag 
%

Közép 
%

Szegény 
%

Görög 10,1 22,8   5,8   49,3   9,2 18,7 26,1 58,9 15,0

Örmény   8,4 23,0   5,6   48,8   9,4 19,3 22,7 62,2 15,1

Zsidó   1,6   4,1   1,4   12,0   4,4 36,7 22,5 57,7 19,7

Katolikus   1,1   1,9   0,6     4,9   1,1 22,4 30,6 52,8 16,7

Összesen 21,0 52,0 14,5 115,0 24,0 20,9 24,0 59,4 16,6

Ebből házas 13,2 22,6   8,6   70,2 23,0 33,2 29,7 50,9 19,4

Egyedülálló   8,0 29,0   5,8   45,0   0,2 18,7 67,8 13,6

 Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 202.
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Részletesebb adatokat nyerhetünk a főváros társadalmának rétegződéséről 
1885-ben. A társadalom foglalkozási szerkezete jelentősen átalakult a modern 
hivatalnokréteg kitermelődésével. Az állami hivatalnokok között  a muszlimok 
váltak dominánssá: noha e réteg a főváros dolgozó (férfi )lakosságának ugyan 
alig 5%-át tett e ki, viszont 95%-uk muszlim volt. Saját csoportjukon belül is a 
muszlimok közül került ki a legtöbb hivatalnok (8,5%). A keresztények lénye-
gében kiszorultak az állami hivatalokból (II. 65. és II. 66. ábra, lásd részletesen a 
következő fejezetet).884 Ezzel szemben a kereskedőknek ugyan 40%-a volt musz-
lim (25-25% volt az örmények és görögök részesedése), de saját népességük ará-
nyában még 20%-ot sem ért el részesedésük. A bolgárok és a katolikusok ese-
tében a kereskedők részesedése a foglalkoztatási szerkezetből viszont 40%-hoz 
közelített , a zsidóknál és latinoknál 25%-os volt. A 75 ezer kereskedő és 55 ezer 
iparos a félmillió foglalkoztatott  25%-át tett e ki. Munkás volt a muszlimok, görö-
gök, örmények és zsidók 70%-a, a latinok és a bolgárok viszont alulreprezentál-
tak voltak a munkásság köreiben. Minden második, a munkásosztályba tartozó 
ember muszlim férfi  volt. 1900 körül a lakosok 38%-a diák volt (ez igen magas 
arány), 6%-a állami hivatalnok. Ez viszont nem sok, mert Belgrádban 1902-ben a 
keresők 22%-a dolgozott  állami alkalmazott ként, míg 1837-ben számuk még csak 
432 fő volt.885 A balkáni államok bürokratizáltsága összességében mégsem volt 
magasabb fokú, mint a birodalomé (lásd a következő fejezetet).

884     Shaw, S. J.: The Population of Istanbul in the Nineteenth Century. Tarih Dergisi, 32, 1979. 411–412.
885    McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 258. és Pavlović, V.: Les guerres balkaniques une victoire 

diplomatique et nationale. Les cas de la Serbie. In: Les guerres balkaniques (1912-1913). Confl its, 
enjeux, mémoires. Ed.: Horel, C. Peter Lang, Bruxelles, Bern, Berlin, 2014. 113. 

II. 64. ábra. 

Példák a fővárosi és vidéki társadalom tagolódására a 19. század első felében

 a fejadó alapján

A II. 142. táblázat és az I. kötet adatai alapján saját szerkesztés.
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Bizonyos szakmákban viszont érezhető volt a keresztények felülreprezen-
táltsága (II. 143–II. 144. táblázat).  Konstantinápolyban a nagybani textilimportőrök 
zöme örmény volt 1906-ban (26 fő), 5 török, 3 görög, 1 zsidó. 1910-ben  Oroszor-
szágból 28 nagy cég hozott  be importcikkeket  Konstantinápolyba, ebből 5 orosz, 
8 muszlim, 7 görög, 6 örmény, 2 zsidó volt. A 40 bankárból 12 görög, 12 örmény, 8 
zsidó volt, muszlim egy sem akadt.886

A muszlim kereskedőréteg nem alkudozott , ellenben olyan mondás járta, 
hogy „ajánld az örménynek az általa kért ár felét, a görögnek harmadát, a zsi-
dónak a negyedét”.887 A törökök szőrmével, ruhával, könyvekkel és illatszerekkel 
kereskedtek, a görögök bőráruval és textilipari termékekkel (sokan maguk is e 
szakmákban dolgoztak), az örmények órával, ékszerekkel, a zsidók pedig minden 
mással. Gyakori foglalkozás volt a nem muszlim lakosság körében a vízhordás, a 
halvakészítés, a hordárkodás, a belsőségek árusítása. A törökök között  jellegzetes 
„szellemi szabadfoglalkozású” (bár szegény) volt a katip, aki cégéreket, feliratokat 
készített , vagy beadványokat fogalmazott , hiszen a lakosság zöme írástudatlan 
volt, s a keresztények sem ismerték a perzsa és arab szavakkal ékített  kalligrafi kus 
arab írásmódot. A modernebb időkben a katip már írógéppel járkált az utcákon, s 
beadványkészítésekből élt.

1525-ben  Isztambulban 46 ezer muszlim, 25 ezer keresztény és 3000 zsidó csa-
lád élt, de a 19. század első felében már a keresztények voltak relatív többségben. 
A fővárosban a század második felében újra megfordultak az etnikai arányok: a 
muszlim férfi ak aránya 1844–1882 között  48-ról 55%-ra nőtt . A görögök és örmé-

886    Issawi, Ch.: Introduction i. m. 1–17.
887    Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 94.

II. 65. ábra. 

Az egyes szektorokban dolgozók vallási és etnikai megoszlása  Isztambulban

 (1000 fő), 1885 

Shaw, S. J.: The Population of Istanbul  i. m. 411–412. alapján saját szerkesztés.
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II. 66. ábra.

Az egyes vallások és etnikumok foglalkozási szerkezetének különbségei 

 Isztambulban (ezer fő), 1885

Shaw, S. J.: The Population of Istanbul  i. m. 411–412. alapján saját szerkesztés.

II. 143. táblázat. 

Az értelmiségi elit etnikai összetétele az Oszmán Birodalomban (%)

Foglalkozás Görög Örmény Török

Orvos 52 17 10

Építész 52 34  5

Mérnök 37 11  2

Ügyvéd 29 21 38

Issawi, Ch.: Introduction i. m. 1–17. alapján.

II. 144. táblázat.

A polgárság etnikai összetétele az Oszmán Birodalomban (%), 1910

Szektor Török Görög Örmény Egyéb

Belföldi kereskedelem 15 43 23 19

Ipar és kézműipar 12 39 30 10

Professzionális szakmák 14 44 22 20

* Az ipari tőkének csak 15%-a török.

Adatok:  Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 90. és Indzsikjan, O. G.: Burzsua-

zija oszmanszkoi imperii. Jereván, 1977.
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nyek aránya 20-20%-ot tett  ki, némileg csökkenő tendenciát mutatva. Ennek oka a 
migrációs sajátosságok megváltozásában keresendő. 1886-ban az isztambuli musz-
limok 62%-a már a városon kívül született  (míg az ortodoxoknál, örményeknél ez 
csak 55% volt): az arány a muszlimoknál megfordult 1857-hez képest (a zsidók 
95%-a viszont végig helyi volt).888 1882-re a muszlim bevándorlás vált a legjelen-
tősebbé (II. 145. táblázat), míg a 19. század első harmadában a keresztény beván-
dorlás volt nagyobb volumenű, s ez fordított a meg az etnikai (millet) arányokat.889

Cem  Behar leírása alapján  Isztambul és egy tipikus migráns negyed, Kasap 
İliyaş demográfi ai sajátosságai a következőképpen foglalhatók össze:890 

1885-ben Kasab İliyaş városrész korstruktúrája elég fi atalos volt. A lakosság 35%-a 
20 éven aluli volt, 20%-a 50 éven felüli. A lakosság 50%-a helyi volt, a migránsok kö-
zött  domináltak az arapkiriak (14%). Évi 3%-os volt a lakosság kicserélődése, 1885–

888    McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 258.
889   A migráció a 18. században is erőteljes volt, az 1800–1850 között i relatív belterjesség nem mindig 

jellemezte a főváros muszlim közösségét. A   Konstantinápolyban összeírt 3525 munkás közül csak 
29% született  helyben (417 muszlim, 600 nem muszlim), 14%  Ruméliából jött  (300 nem muszlim, 
191 muszlim), 13%  Kis-Ázsiából (311 muszlim, 153 nem muszlim). A ruméliaiak közül 44  Miti-
liniről, 22  Szalonikiből származott , 22  Rodoszról, 21  Moreáról, 16  Gallipoliból, 13–13  Szilivriből 
és  Ereğliből, 11  Euboiáról, 9  Ohridból, 7  Drinápolyból stb.  Todorov, N.: Po njakoi vaproszi na bal-
kanszkija grad prez XV–XVII. v. Isztoricseszki Pregled. 1962/1. 51.

890    Behar, C.: A Neighborhood in Ott oman Istanbul. State University of New York Press, 2003. 137–167.

II. 145. táblázat. 

Az isztambuli vallások és etnikumok számának, arányának változása, 1844–1882

Összes férfi  (1000 fő) Muszlim Görög Örmény Katolikus Zsidó Összesen

1844 102 45,7 48,0 5,0 12,2 213

1857 112 58,5 45,0 5,4 13,2 236

1882 118 43,7 37,0 3,3 13,2 220

Helyben született  férfi  
(1000 fő)

Muszlim Görög Örmény Katolikus Zsidó Összesen

1847 68,0 24,0 29,0 4,0 12,1 138

1857 69,5 27,0 27,0 4,3 13,0 142

1882 69,0 25,5 25,5 2,8 12,7 137

Helyben született  férfi  (%) Muszlim Görög Örmény Katolikus Zsidó Összesen

1844 66,7 52,5 60,4 80,0 99,2 64,8

1857 62,1 46,2 60,0 79,6 98,5 60,2

1882 58,5 58,4 68,9 84,8 96,2 62,3

A népesség etnikai
 összetétele (%)

Muszlim Görög Örmény Katolikus Zsidó Összesen

1844 47,9 21,5 22,5 2,3 5,7 100

1857 47,5 24,8 19,1 2,3 5,6 100

1882 53,6 19,9 16,8 1,5 6,0 100

 Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 208. alapján saját számítás.
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1895 között  300 ember jött  és ment. A városrész 242 háztartása átlag 3,82 fős csa-
ládméretet jelentett , míg  Isztambul egészében ez 4,1–4,2 volt. Ahol ugyanis jelentős 
számú migráns élt, ott  jóval kisebb volt az átlagos családméret.  Faik pasa nyugal-
mazott  tábornok háznépe még akkor is 20 főből állt, ha nem a legjobb környéken 
telepedett  le.  Nebil bej, egy diplomata háztartása 12 fős volt. (Ez tulajdonképpen 
nem különbözik jelentősen az 1869-es sátoraljaújhelyi elitétől!)  Isztambulban a 
háztartások 15%-a élén nő állt (vizsgált vidéki migránsokból álló negyedünkben 
csak 6%), 1 fős volt 18% (a városrészben 5%, azaz a migránsok zöme nem egyedül 
érkezett ), nukleáris családból állt 25% (Kasab İliyaşban 50%). A városnegyedben a 
háromgenerációs családok aránya 13,6% volt, a házaspárok 66%-a azonos terület-
ről érkezett  (akár helyi, akár bevándorló volt), a poligámia aránya a városban és a 
városrészben egyaránt 2,5%-os volt. A városrészben volt 149 ház, 4 konak, 24 bolt, 
24 raktár, 29 kiadó hely, 2 mecset, 7 kert, 2 kávéház, 2 pékség, 1 közkút, 2 tekke, 1 
közfürdő, 1 türbe, 2 istálló, 1 rendőrségi állomás, 1 csónakház stb.

Birodalmi szinten az 1895-ös társadalom kevert/torlódott  voltára jellemző volt, 
hogy a varázsló ugyanúgy megfért a bevett  szakmák között , mint a mérnök. A 
modern hírterjesztés nem alakult ki: mesemondóból több volt, mint hírlapárusból. 
De az országnak oly fontos bevételt jelentő vámosok száma is jelentéktelen volt (II. 
146. táblázat). A tradicionális szakmák vegyültek a modern hivatásokkal: a 9 ezer 
céhmester egzisztált a 12 ezer gyári üzemvezető mellett , s a 14 ezer orvost 49 ezer 
borbély segített e vidéken.891

891    Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 218.

II. 67. ábra.

A  Török Birodalom társadalmának megoszlása (1000 fő), 1895 

Az összeírás nem teljes, a mezőgazdasági keresők nagy része hiányzik. Az ábra 

a II. 146–II. 147. táblázat összevonásával készült.
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II. 146. táblázat. 

A modern és tradicionális társadalom rétegződése a birodalomban, 1895 

Modern társadalom 1000 fő % Tradicionális társadalom 1000 fő %

fogorvos   0,7  0,1 vallástudó  395,0 21,2

vegyész   5,8  0,6 céhmester    9,0  0,5

mérnök   5,8  0,6 Felső rétegek összesen  404,0 21,7

állatorvos   9,0  0,9 Korán-olvasó, müezzin  188,0 10,1

banki hivatalnok (felső)   9,0  0,9 zenész, zenetanár    3,2  0,2

ügyvéd  10,0  1,0 festő    5,3  0,3

orvos 140,0  1,4 litográfus    2,8  0,2

magasabb állami hivatalnok 185,0 18,7 mosodás    9,0  0,5

író   3,0  0,3 építész-kőműves   94,0  5,0

Felső rétegek összesen 242,0 24,4 zöldséges  237,0 12,7

hoteltulajdonos, fogadós  13,0  1,3 molnár  199,0 10,7

tanár és tudós  87,0  8,8 kávéfőző  175,0  9,4

állami hivatalnok 353,0 35,7
gyertya- és szappan-
készítő

 124,0  6,6

gyári üzemvezető  12,0  1,2 sorsjegyárus    2,7  0,1

könyvkereskedő, könyvtáros  12,0  1,2 gyümölcsárus    2,1  0,1

postás, telegráfos   8,5  0,9 borbély   49,0  2,6

gyógyszerész   7,0  0,7 istállófőnök    4,2  0,2

vállalati titkár és pénztáros   6,0  0,6 lóápoló    8,0  0,4

hoteltitkár   6,0  0,6 szőnyegkészítő   18,0  1,0

vasúti hivatalnok   4,5  0,5 vadász   15,0  0,8

biztosítási ügynök   3,8  0,4 kőfaragó   13,0  0,7

tudósító   0,5  0,1 lakberendező   66,0  3,5

vámos   0,3  0,0 Középosztály összesen 1215,0 65,1

újságíró   0,3  0,0 templomszolga   10,0  0,5

masiniszta, gépész   2,3  0,2 hotel- és étt ermi szolga   29,0  1,6

fényképész, könyvkiadó   2,1  0,2 mecsetszolga   92,0  4,9

színész   3,0  0,3 cseléd   55,0  2,9

Középosztály összesen 521,0 52,6 temetőszolga   31,0  1,7

ipari munkás 186,0 18,8 kórházi dolgozó (vakuf)   20,0  1,1

banki ügyintéző   23,0  2,3 ajtónálló és szolga    4,6  0,2

hivatalszolga   12,0  1,2 varázsló    1,5  0,1

bányász   5,0  0,5 mesemondó, bábos    1,5  0,1

újságárus   0,7  0,1 Alsó rétegek  245,0 13,1

Alsó rétegek 227,0 22,9

Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 218. alapján saját szerkesztés. Az összeírás nem teljes, a mezőgazdasági keresők 

nagy része hiányzik. 



563

II. 5. MEGÉLHETÉS, ÉLETSZÍNVONAL, TÁRSADALOMSZERKEZET

II. 147. táblázat. 

A modern és tradicionális foglalkozások szektorális megoszlása, 1895 

Modern foglalkozás 1000 fő % Tradicionális foglalkozás 1000 fő %

bányász   5,0  0,5 vallástudós 395,0 21,2

gyári üzemvezető  12,0  1,2 Korán-olvasó, müezzin 188,0 10,1

ipari munkás 186,0 18,8 templomszolga  10,0  0,5

Ipari összesen 203,0 20,5 temetőszolga  31,0  1,7

fogorvos   0,7  0,1 kórházi dolgozó (vakuf)  20,0  1,1

vegyész   5,8  0,6 mecsetszolga  92,0  4,9

mérnök   5,8  0,6 Vallási-szociális 736,0 39,5

állatorvos   9,0  0,9 molnár 199,0 10,7

ügyvéd  10,0  1,0 zöldséges 237,0 12,7

orvos  14,0  1,4 gyümölcsárus   2,1  0,1

író   3,0  0,3 Mezőgazdasági 438,0 23,5

gyógyszerész   7,0  0,7 céhmester   9,0  0,5

tanár és tudós  87,0  8,8 gyertya- és szappankészítő 124,0  6,6

könyvkereskedő, könyvtáros  12,0  1,2 kőfaragó  13,0  0,7

újságárus   0,7  0,1 építész-kőműves  94,0  5,0

tudósító   0,5  0,1 Iparos összesen 240,0 12,9

újságíró   0,3  0,0 zenész, zenetanár   3,2  0,2

fényképész, könyvkiadó   2,1  0,2 festő   5,3  0,3

színész   3,0  0,3 litográfus   2,8  0,2

Szellemi szabadfoglalkozású 161,0 16,3 kávéfőző 175,0  9,4

banki hivatalnok (felső)   9,0  0,9 sorsjegyárus   2,7  0,1

banki ügyintéző  23,0  2,3 varázsló   1,5  0,1

vállalati titkár és pénztáros   6,0  0,6 mesemondó, bábos   1,5  0,1

hoteltulajdonos, fogadós  13,0  1,3 borbély  49,0  2,6

hoteltitkár   6,0  0,6 istállófőnök   4,2  0,2

hotel- és étt ermi szolga  29,0  2,9 lóápoló   8,0  0,4

Vendéglátás, pénzügyek  86,0  8,7 szőnyegkészítő  18,0  1,0

vámos   0,3  0,0 vadász  15,0  0,8

biztosítási ügynök   3,8  0,4 lakberendező  66,0  3,5

vasúti hivatalnok   4,5  0,5 mosodás   9,0  0,5

masiniszta, gépész   2,3  0,2 cseléd  55,0  2,9

postás, telegráfos   8,5  0,9 ajtónálló és szolga   4,6  0,2

magasabb állami hivatalnok 185,0 18,7 Egyéb szolgáltató 420,0 22,5

állami hivatalnok 353,0 35,7

hivatalszolga  12,0  1,2

Bürokrata összesen 569,0 57,5

Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 218. alapján saját számítás. Az összeírás nem teljes, a mezőgazdasági keresők 

nagy része hiányzik.
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A tradicionális foglalkozások az 1895-ben – mezőgazdasági termelők nélkül – 
összeírt foglalkoztatott  lakosság 65%-át tett ék ki. Társadalmi struktúrájuk elté-
réseket mutatott  a modern társadalom rétegződéséhez viszonyítva, az előbbiben a 
középosztály némileg népesebb, a felső társadalmi réteg viszont szűkebb volt (II. 
67. ábra). A birodalomban a 10 év felett iek átlagosan 57%-a dolgozott , 32%-uk ke-
reskedő és iparos, 16%-uk tercier szektorban dolgozó egyén volt (II. 146. táblázat).

A modern társadalmi struktúrában dolgozók 20%-a az iparban, 9%-a a ven-
déglátásban, pénzügyekben dolgozott , a bürokraták-hivatalnokok aránya közel 
60%, míg az önálló egzisztenciával bíró szabadfoglalkozásúak aránya 16% volt. 
A tradicionális társadalmi struktúrában élőknek csak 13%-a volt iparos, 23%-a te-
vékenykedett  a mezőgazdaságra települő feldolgozóiparban, 40% vallási-szociális 
funkciókat töltött  be, s 22% dolgozott  az egyéb szolgáltató szektorokban (II. 147. 
táblázat).892 Bár az összeírás hiányosságai miatt  az állítás nem alátámasztható, de a 
modern társadalmi struktúrában a szegények aránya és a diff erenciálódás (szórás) 
nagyobb volt, mint a tradicionálisban. 

Az iszlám irányzatokra leginkább az új gazdasági-társadalmi struktúrába 
nem integrálódott  régebbi rétegek voltak fogékonyak: a tradicionális szakmák 
kézművesei, kisiparosai és az alacsony rangú hivatalnokok megélhetési viszonyai 
romlott ak a leginkább.893 Az a tény, hogy az oszmán reformerek a Nyugathoz for-
dultak ideológiai támaszért (kihez fordulhatt ak volna egy nyugati típusú reform 
keresztülvitele érdekében?), a társadalom korábban kiváltságos rétegei ideológi-
ai egységének is véget vetett . A kereskedők és bürokraták már európai mintákat 
követt ek, azok alapján szerveződtek. A bürokrácia újjászervezése és új működési 
mechanizmusai ráadásul elidegenedést okoztak, a felülről kikényszerített  refor-
mok szétz ilálták a tradicionális társadalmi kötelékeket, miközben modern polgári 
társadalom nem alakult ki. A lassan átalakuló és egymásra rétegződő struktúrák 
 miatt  a döntéshozatali mechanizmusok nem gyorsultak, felgyorsításuk törvényte-
len eszközök terjedését vetített e előre. A tradicionalizmus az 1878 után erősödő kül-
földi behatás elleni védekezés, 1878 előtt pedig az oszmán reformokkal szembeni ellenérzés 
megtestesítője volt. Ez átvezet minket egy fontos problémához, az állam támaszá-
nak számító hivatalnokréteg presztízsének, életszínvonalának és a változást kívá-
nó ifj útörökök társadalmi hátt erének vizsgálatához.

II. 5. 3. A fővárosi hivatalnokréteg összetétele és életszínvonalának
 kapcsolata a birodalom politikai kríziseivel

Eddigi vizsgálataink a városi munkásság rétegeinek megélhetésére irányultak. 
A következőkben   Findley kutatásai alapján elemezzük, hogy az oszmán állam 
támaszát jelentő professzionális hivatalnokréteg milyen életkörülményekkel 
bírt más rétegekhez képest, ez a viszony hogyan változott  az idők folyamán, 
a hivatalnokok mire fordított ák a fi zetésüket, illetve megélhetési körülményeik 

892   Még  Isztambul struktúrája is inkább az utóbbira hasonlított . 1895-ben a lakosság mindössze 5%-a 
dolgozott  állami szolgálatban (a muszlimok 8,5%-a), s negyede volt iparos vagy kereskedő, közöt-
tük a katolikusok és bolgárok felül-, a muszlimok alulreprezentáltak.

893    İslamoğlu-İnan, H.: Introduction i. m. 22.
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mennyiben voltak hatással a belpolitikai viszonyokra. Összevetve ugyanis az 
egy főre eső fi zetés trendjének alakulását a gabonaárak változásával – illetve 
annak belső és külső okaival –, lehetőség nyílik a társadalmi feszültség mérésé-
re.  Findley meglátása szerint e két tényező és a birodalomban végbemenő föld-
csuszamlásszerű változások (1876–1878, 1908) között  szoros korreláció mérhető, 
végeredményben tehát a gazdasági helyzet által meghatározott társadalmi elégedett-
ségérzés alakulása legalább annyira volt hatással a birodalom stabilitására, mint a nem-
zetközi diplomáciai helyzet.

A birodalomban a 19. században megszerveződő modern hivatalnokréteg 
(mülkiye) elődjének az írnoki réteg (kalemiye) volt tekinthető,894 noha funkcioná-
lisan és összetétele alapján nem mutatható ki folytonosság. A kalemiye már nem 
rabszolgákból, hanem az oszmán elitből toborzódott , s megerősödése a szultáni 
hatalom győzelmét jelentett e a hárempolitizálás felett  a 18. században. Az egy-
másra utaltság miatt  viszont például  III. Szelim bukása magával is rántott a az ál-
tala felépített  hivatali bürokráciát. Ugyanígy, a hivatalvezető bukása is gyakran 
változásokat eredményezett  az alsóbb szinteken, mivel a beosztott ak patrimo-
niális függésben voltak a vezetőtől (aki gyakorlatilag kitanítt att a-nevelte őket).895 
 Halil Hamid pasa nagyvezír 1785-ös bukása, vagyonelkobzása és kivégzése 
megrázta az írnoki hivatalt is.  Halet efendi száműzetése, vagyonelkobzása és vé-
gül kivégzése szintén az alsóbb szinteken szolgálók leváltásával járt, miként  Ga-
lib pasa 1829-es száműzetése is. Az utolsó ilyen eset,   Pertev pasa 1837-es bukása 
mérföldkőnek számított  a birodalom történelmében, ezért további elemzésre is 
érdemes (lásd később), hiszen rávilágít arra, hogyan szerveződtek a különböző 
hatalmi csoportosulások és hogyan épültek be az erős emberek támogatott jai az 
állami adminisztráció különböző szintjeire, mikor a kul- és damad-rendszer már 
a múlté volt.

A hivatali elit kialakulása nem jelentett e automatikusan azt, hogy hatalmi 
pozícióba is kerültek tagjai, noha professzionalizmusuk a többiekhez képest vi-
tathatatlan volt (a 18. és a 19. században is volt analfabéta nagyvezír!).896 Norman 
 Itz kowitz  szerint 1703–1774 között  mindössze hét bürokrata vagy hivatali cím-
mel rendelkező emelkedett  a nagyvezíri posztra, miközben összesen 40 nagyve-
zír szolgált ekkor. 1774–1839 között  öt újabb nagyvezír került ki a hivatali elitből, 
míg összesen 33 nagyvezír működött  ezen időszakban.897 A hivatali bürokrácia 
megerősödését jelzi viszont, hogy 1839 után egyre nagyobb arányban kerültek ki 
soraikból nagyvezírek vagy a vidéki adminisztráció vezetői. Míg a 18. században az 
„efendiből pasává válás”, azaz a szakhivatalnoki pozícióból politikussá válás esetleges 
volt, a 19. század közepétől a karrier részeként meghatározóvá vált.

894   A 18. század végére a vezír saját magántisztviselőiből (çauş başi, keháya bey) állami hivatalnokok 
lesznek.

895   A reformok előtt  hivatalnokképző iskola nem volt, az írnok-hivatalnokok, mint a céhes mesterek, 
maguk neveltek utódot. A tanonc 6 éves korától 12 éves koráig ingyen dolgozott , majd havi 120 
akcséért (1 kurus). 10 év szolgálat után kapott  500 kurusos stallumot.

896      Findley, C. V.: Bureaucratic Reform i. m. 115. A hozzáértés nem mindig jellemezte a nagyvezíreket: 
 Juszuf nagyvezír korrupt, alkoholista volt, és Hedzsaszba történő áthelyezése (1793–1800) sem 
jelentett  megoldást, hiszen ott ani tevékenységével nem tudta megakadályozni a vahabiták fel-
emelkedését, sőt életmódja fokozta a feszültségeket.

897   Uo. 103–104.
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A 18. századi régi garnitúra társadalmi összetétele korlátozott  mértékben vizs-
gálható, hiszen 39 ember életrajzát ismerjük (ez csak 2%). Hatnak az apja maga is 
vezető beosztású írnok volt, további haté a kincstárban dolgozott , vagy más írno-
ki pozícióban a Portán kívül (40%). Három fő rabszolgaként született , viszont ők 
valamennyien írnok keze alatt  nőtt ek fel (például a történetíró  Vasif efendi). Egy 
fő apja tartományi tisztviselő volt, 2 vallási tisztviselő, 3 fő apja a palotában telje-
sített  szolgálatot, 3 pedig katona volt (30%). Mindössze 6 (szabad) ember édesapja 
nem származott  az elitből, s csak harmaduk volt nem isztambuli születésű. Az 
írnoki osztály tehát a 18. század végén még eléggé zárt volt.898 Az alfabetizáció az 
államban 1%-os lehetett  1800 körül, míg a hasonlóan „nehéz” írással rendelkező 
 Kínában 15–25, Japánban 25–40%-os volt (a mektebekben a recitálás során ugyan 
sokan megtanulták a Koránt arabul, de még a betűket sem ismerték fel, nemhogy 
írni vagy arabul beszélni tudtak volna).

Ezzel szemben a 19. századi új irodákat, mint a fanarióta  Moruzzi bukása 
után létrehozott  fordítóirodát gyakran periferikus homo novusok vezett ék (mint 
a bolgár konvertita  Bulgarzade Jahja efendi), mert erre alkalmas ember nem volt, 
vagy nem vállalta a feladatot. A felemás oszmán modernizációra tipikus példa, 
hogy Bulgarzade utóda fi a (majd unokája) lett , de  Isak efendi már oszmán isko-
lákban nyert képzést. Az ő tanítványa,  Namık pasa pedig a katonai iskola (1834) 
egyik alapítója volt, mielőtt  diplomáciai, majd katonai-politikai karrierbe kezdett . 
Így aztán Bulgarzade unokája, Ahmed  Vefi k idején olyan személyek tanultak itt , 
mint a későbbi reformista triász,  Ali (1815–1871),  Reşid (1800–1858) és  Fuad (1815–
1869) pasák, akik a gyenge szultánok (1839–1876) mellett  képesek voltak levezet-
ni az 1856-ban kezdődő újabb reformhullámot, amely a hivatali bürokrácia pozí-
cióinak megszilárdulásához vezetett . Noha ellenfeleik (a nem bürokratikus elitből 
származó nagyvezírek, mint   Husrev pasa,  Damad Ali, a szultán testvérének férje 
vagy az analfabéta  Naili pasa) többször is hatalomra jutott ak, továbbá Ali és Fuad 
mesterük, Reşid ellen fordultak, e triász és köre 1852-től 1871-ig, Ali meneszté-
séig így is sikeresen monopolizálta a nagyvezíri és külügyminiszteri posztot (bel-
ügyminiszteri pedig nem volt ekkor).899 Természetesen ki is használták az általuk 
létrehozott  rendszert. Így például az új polgári (nyugati) büntető törvénykönyv 
alapján ítéltett ék el az 1840-ben menesztett   Husrev pasát (az esetnek van külpo-
litikai összefüggése: az 1841-es tengerszoros-egyezmény az 1838-as balta-limáni 
megállapodás politikai betetőzéseként az angolorientáció diadalát jelentett e az 
oroszbarát párt felett ) korrupció miatt  (noha ez alapján akár a modernisták zömét 
is le lehetett  volna csukni – a hatalomgyakorlási módszerek nem sokat változtak 
az új törvényekkel). Míg a 18. században a nagyvezír mellett  álló bürokratikus in-
tézmények száma kicsi, szerkezete egyszerű volt (II. 68. ábra), Findley  ágdiagram-
jai lényeges változást mutatnak a 19. században.900

898      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 46–48.
899      Findley, C. V.: Bureaucratic Reform i. m. 154. A díván mellett  viszont megjelenik a miniszteri ta-

nács, a minisztereket segítő tanácsadó testületként.
900   Uo. 184.
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A homo novusok általában legitimitási problémákkal küzdött ek, a törvény-
kezés (és a nyilvánosság)901 éppen hatalmuk gyenge alapját volt hivatott  megerő-
síteni. 1863–1864-től a vidéki kormányzók beosztott jait is központilag nevezték 
ki, azaz centralizációval védték pozícióikat, s próbáltak fellépni a vidéki patrimo-
niális jelleg ellen. E törekvés 1871-ben, majd  II. Abdülhamid trónra léptével bukik 
meg, aki visszaállítja a szultáni ellenőrzést a bürokrácia felett . Ez egy újabb kor-
szakot jelent (1871–1908).

Két, egymással rivalizáló pasa életútjából kiderül, hogy milyen hátt ér kellett  
a felemelkedéshez, s az is, hogy milyen érdekellentétek húzódtak meg a belső re-
formok mögött , s mekkora befolyással bírt az új hadsereg a bel- és külpolitikára. 
A  Pertev és   Akif pasák között i ellentét a maga problémáival ugyanis egy új kor-
szak nyitányának is tekinthető. A származását  Mohamedig visszavezető (szajjíd) 
  Pertev pasa a  Krímben született , s hamar a dívánt kiszolgáló hivatalnokok közé 
került. Patrónusával,  Galib pasával együtt  1811-ben  Bukarestben, majd 1830-ban 
 Egyiptomban teljesített  diplomáciai küldetést. Idegen nyelveket az oroszon kívül 
nem tudott  (de patrónusa, az 1829-ben meghalt  Galib pasa szolgált Nyugaton, így 
a kapcsolatrendszerét és tapasztalatait megörökölte), vallásos családból származ-
ván a nakşibendi és mevlevi dervisrendek nagy befolyással voltak rá. Maga is 
halife,  Ali Behçet dervismester hivatalos képviselője volt. Nyugaton a kortársak 
 emiatt  reakciósnak tartott ák, noha a két rend tanításai alapján inkább mérsékelt-
nek kellene tekinteni. Ráadásul nem volt korrupt (ez beosztott jairól sajnos nem 
volt elmondható) és jó viszonyt ápolt  Ponsonby brit követt el. 1835-ben lett  a köz-
ügyek (majd belügyek) minisztere (a nagyvezír mellett  szolgáló kehája posztját 
nevezték át a modernizáció során).

Ellenfele,   Akif pasa  Yozgatból származott , s mielőtt   Isztambulba került, egy 
helyi előkelőnél teljesített  írnoki szolgálatot (vidéki elit). Apai nagybátyja volt az 
írnokok vezetője  Isztambulban, így hamar az államtanácsot (díván) kiszolgáló 
adminisztratív elit tagja lett  (1814). 1836-ban külügyminiszter, noha semmilyen 

901   A törvényeket 1862-től teszik közzé, a diplomáciai jelentések egy részét 1868-tól, hivatalos lap 
1831-től van.

II. 68. ábra.

Az írnoki rendszer kialakulásának előzményei a 18. században

Findley, C. V.: Bureaucratic Reform, i. m.
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diplomáciai tapasztalata nem volt. Ha  Pertev az angol, akkor  Akif az orosz és oszt-
rák orientáció híve volt (noha  Ponsonby oroszellenesnek írta le,  Akif egyike volt 
a három személynek, akik aláírták az 1833-as Hünkâr İskelesi-i megállapodást). 
Konfl iktusukat az osztrák nagykövet is nemzetközi kontextusba helyezte. Patró-
nusaik szintén riválisok voltak egykor.  Pertevnek erős támogatói köre alakult ki 
a hivatalokban,  Akif viszont képes volt ellene ideiglenesen egyesíteni a széthúzó 
ellenzéki frakciókat.  Pertev ereje abban rejlett , hogy vazallusait-klienseit ügyesen 
helyezte el. Veje a szultán kedvence, a palota titkára volt, minden külföldi küldött  
csak rajta keresztül érintkezhetett  a szultánnal.  Pertev testvére a katonai logisztika 
főfelügyelője volt. Ez erős poszt volt a hadseregen belül ahhoz, hogy kontrollálja 
 Akif szövetségeseit (a hadügyminiszter és a kapudán pasa is aláírták a Hünkâr 
İskelesi-i szerződést).  Akif beosztott jai között  is volt informátora, az országon be-
lül ugyanúgy, mint a külföldön szolgálatot teljesítő diplomaták között  ( III. Szelim 
bukásakor, 1807-ben megszüntett ék a külképviseleteket, de a Hünkâr-İskelesi-i 
és a Mohamed  Ali okozta nehézségek rákényszerített ék a szultánt a rendszer új-
jáélesztésére). Ilyen volt  Reşid bej, későbbi pasa és nagyvezír,  Sadık Rifaat pasa 
későbbi pénzügy- és külügyminiszter. A szamoszi (autonóm tartomány 1832-től) 
kormányzó, Isztefanaki  Vogoridesz – szintén  Pertev embereként – volt a kommu-
nikációs láncszem a szultán,  Ponsonby és  Pertev között . Informális befolyását bi-
zonyítja, hogy  Pertev többször elérte, hogy a szultán visszavonja a saját szavát 
a kinevezéseket illetően, ha  Akif embereiről volt szó. A  Churchill-incidens után 
a briteknek adandó elégtétel szintén megalázó volt  Akif számára. A vadászat 
közben egy török gyereket megsebesítő angolt bebörtönözték, a Perteven fogást 
kereső  Akif külügynek tekintett e az idegen állampolgárok viselt dolgait,  Pertev 
viszont  Ponsonby közbenjárása miatt  is belügynek, tehát hatásköri vita is keve-
redett  az ügyből, mely  Akif lemondásával ért véget (a szultán meglátása szerint 
rosszul taktikázott , mikor egy ilyen jelentéktelen esetből nemzetközi diplomáciai 
botrányt csinált). Bosszúból emberei megkísérelték elérni  Ponsonby visszahívását, 
sikertelenül, s végül a külügyminiszteri posztot is  Pertev embere kapta. 1837-re 
teljessé vált a Hünkâr İskelesi-i triumvirátus kiszorulása a hatalomból (  Husrev 
pasa hadügyminisztert is  Pertev buktatt a meg – felelőssé téve a  Mohamed Alival 
való rossz viszonyért). Mint azt az osztrák követ jelentése is bizonyítja, a belpoli-
tikai küzdelem külpolitikai hátt ere a külső szemlélő számára is egyértelmű volt.

Csakhogy 1837-ben  Pertev vejét hirtelen Anatóliába küldték bányafelügyelő-
nek, mert feltételezések szerint a szultán tudta nélkül adott  ki utasításokat, majd 
pár hónapon belül  Pertev és testvére is száműzetésbe kényszerül.  Akif diadalma-
san visszatért, bevádolta Pertevet, hogy a brit kapcsolatokat saját hatalma egyen-
getésére használta. Kényszervallatásra fogta pártfogó nélkül maradt beosztott jait, 
Pertevet pedig a szultán engedélyével vejével együtt  kivégeztett e, birtokait konfi s-
kálták.902  Pertev külügyminisztériumban dolgozó szövetségeseit külföldi diplo-
máciai posztokba helyeztett e. Csakhogy a szultán már másnap írásban kegyelmet 
adott   Pertevnek, de ez nem jutott  el Akifh oz, aki így viszont hamarosan kegyvesz-
tett  lett  és  Edirnébe száműzték.  Pertev követői végül győzelmet aratt ak, s lett ek a 
Tanzimatot támogató első generáció tagjai, akik – nem mellesleg  Pertev végzetéből 

902      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 73–76.
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tanulva – 1839-ben törvénybe iktatt ák a szultánnal a személyi és vagyonbiztonsá-
got. A gülhanéi hatt-i şerif tehát inkább volt a sebezhetőségétől megrettent elit kísérle-
te saját biztonságának szavatolására, illetve a külpolitikai elvárásoknak való megfelelésre 
(megszületéséhez kellett  az oroszellenes fordulat, s a tengerszorosok státuszának 
felülvizsgálata, amely a brit támogatás feltétele volt az 1839-ben újra aktivizálódó 
 Mohamed Alival szemben), mint önként jövő liberális reformgondolatnak. 

Hogy  Akif hogyan tudott  visszatérni a hatalomba, annak magyarázata ab-
ban rejlik, hogy jó kapcsolatot ápolt a bukott  hadügyminiszterrel (és ez mutatja 
a hadsereg latens erejét szemben a muszlim vallásos elitre és hadseregszállítókra 
támaszkodó frakcióval), aki az utolsó volt azoknak a sorában, akik nagy meny-
nyiségű rabszolgát neveltek ki alacsony beosztású állami hivatalnoknak, akiknek 
lojalitására lehetett  számítani. Volt ideje rá: a kett ős játékot játszó,  Pertevnek is 
hízelgő  Husrev hosszú életű volt (1756–1855). Protezsáltjai között  volt  Halil Ri-
faat pasa szeraszker, a szultán veje (klasszikus damad pozícióban), és Said pasa, a 
szultán másik veje. Még a  Pertev kivégzését elrendelő iratot kézbe kapó hivatal-
nok is az ő egyik rabszolgájának a fi a volt. Akifnak is megvolt a maga fanariótája 
Arisztarkhi  Logothetész (Logofat) személyében.   Pertev pasa bukását nemcsak az 
okozta, hogy az utca embere kezdte a szultánt az ő bábjának tekinteni (ez csak a 
látszat volt, mely sértő lehetett  ugyan a szultánnak, viszont ismerve a karakterét 
– lásd a janicsárokkal való leszámolás – semmiképpen sem volt helytálló megálla-
pítás), hanem az is, hogy Halil beosztott jai ravaszul meggyőzték, hogy a hivatásos 
hadsereg túl drága és nem is túl hatékony, jobb lenne egy milícia (redif hadsereg), 
ami viszont egy brit javaslatra ment vissza (lásd St.  Clair és Brophy  véleményét 
korábban).903  Pertev ezért nem is gondolta, hogy Halil szeraszker, rajta keresztül 
 Husrev, rajta keresztül pedig  Akif áll a hátt érben, s tolmácsolta a gondolatot a 
szultánnak, aki viszont felháborodott , hogy az általa létrehozott  hadsereget a saját 
minisztere is lenézi. Látható, hogy a reformok előestéjén is milyen nagy szerepe 
volt az udvari körök intrikáinak.  Ponsonby is azt szűrte le az esetből, hogy a refor-
mer szultán tulajdonképpen továbbra is a régi despotikus technikákat gyakorolja, 
illetve hogy a janicsárok eltávolítása után belső ellenzék nélkül maradt szultánt 
joggal idegesíthett e egy vidéki (így ellenőrizhetetlen) milícia felállítása, hiszen ha-
talma egyetlen reális forrása az új hadsereg volt.904

Egy oszmanli regény (szatíra) kitűnő görbe tükröt tart a 19. századi (modern 
– mülkiye) birodalmi adminisztráció kapcsolatrendszere és annak működése elé. 
 Abdul Selam bej, a tuniszi bég rokona háztartásában 37 ember élt együtt : feleségei, 
fi ai, lányai, azok családja, unokaöcsök, testvérek és vagy tíz szolga. A között ük lévő 
kapcsolatrendszer bonyolultsága és a hierarchia már önmagában sok vitára adott  
okot: egyik menye a Próféta családjából származott , a másik egy agresszív albán 
bejéből, a harmadik az egyiptomi khedive rokona volt, a negyedik egy kaukázusi 
törzsfő lánya, gyökeresen más szokásokkal, mint a többiek. A belső bonyodalmak 
mellett  a családfő att ól is félt, hogy egy ilyen népes és illusztris rokonság felkelt-
heti a szultán gyanúját, ezért vejéül fogadta a róla jelentő titkos ügynököt ( Abdül-
hamid idejében játszódik a történet), aki egyébként hivatali beosztott ja volt. Így 

903   Legalábbis  Ponsonby erről értesült Halil Rifaat bukása után.
904      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 79–80.
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ott hon is ellenőrzése alatt  tudta tartani, sőt hamarosan együtt  írták a jelentéseket, 
mindaddig, míg a szultán és lassan a birodalom is meg nem bukott . A lakók végül 
a birodalom gyengülésével párhuzamosan, talán azt szimbolizálva – elszivárogtak 
a házból, melyben végül kett en maradtak (ez is szimbolikus értelmű): a két biro-
dalmi hivatalnok, a tisztviselő és a róla jelentő titkos ügynök.905

1894–1895-ben az oszmán állam területén 353 ezer hivatalnokot és 185 ezer 
egyéb tisztviselőt írtak össze. Rajtuk kívül mindössze 185 ezer munkás, 10 300 
ügyvéd, 14 ezer orvos, 9760 banki alkalmazott , 6520 céges titkár és 5850 mérnök 
jelentett e a modern – termelői – szférát. Kontrasztként ugyanekkor 583 ezer musz-
lim vallási funkcionárius volt az országban, aki szintén állami-alapítványi jövede-
lemmel bírt.906 Ezzel szemben 1777–1797 között  csak 870 magasabb és ugyanennyi 
alacsonyabb rangú írnok szolgált  Isztambulban, a másutt  szolgálókkal együtt  sem 
lehetett  létszámuk lényegesen magasabb 2000 főnél.907 1878–1908 között  a fővá-
rosban összesen közel 100 ezer hivatalnok dolgozott  (ez egy időben nem lehetett  
35 ezernél több, mert a külügyminisztériumban átlagosan 15 évnél több időt nem 
töltött ek a hivatalnokok, zömük pályaelhagyóvá vált). Az, hogy vidéken mintegy 
400 ezer hivatalnok szolgált, valamint a hivatalnokok összlakossághoz mért ará-
nya (20 ezrelék) világosan jelzi az állam átalakulását, bürokratizálódását.908  Orosz-
országban 1800-ban 30 ezer hivatalnok volt, mely 1856-ra 114 ezerre nőtt  (ez csak 
2 ezrelék),  Iránban  Reza alatt  304 ezer,  Egyiptomban  Nasszer alatt  1,3 millió hi-
vatalnok volt egy hasonlóképpen patrimoniális rendszerben, mint  Abdülhamid 
alatt ,909 mely szintén számos sebből vérzett , elsősorban a megoldatlan fi nanciális 
problémák miatt .

A 18. század végén az írnokok még nem fi zetésért dolgoztak, hanem pre-
bendáriusok voltak: vagy személyükben kaptak bizományi birtokot, melynek jö-
vedelméből gazdálkodniuk kellett  (azaz a ráják szolgáltatásaiból éltek), vagy az 
adóbérlet jogát szerezték meg (ez nem csak földhöz kötődött ), vagy maga a hivatal 
rendelkezett  prebendális birtokkal. Az osztályvezetők emellett  számot tarthatt ak 
az általuk kinevezett  alacsonyabb beosztásúak által fi zetett  kinevezési díjra (ez 
hovatovább évente befolyó jövedelemmé vált),910 illetve az egyes szolgáltatások 
után is élvezhett ek jövedelmet, noha ezt több esetben ingyen kellett  volna végre-
hajtani, tehát korrupciógyanús ügylet volt. A természetbeni ellátás is fontos volt a 
vidéki hivatalnok számára (szén, étel, ital). Néhányan pedig vallásos alapítványi 

905   Uo. 87.
906    Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 218. és Engelhardt, E.: La Turquie et la Tanzimat: ou histoire 

des réformes dans l’Empire ott oman depuis 1826 jusque nos jours. Paris, 1882. Vol. 1. 89. Vol. 2. 
281–282.

907      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 22.
908    Szerbiában a 25 ezer hivatalnok a társadalom 8 ezrelékét tett e ki, a bolgár érték 1899-ben 12, 1924-

ben már 17 ezrelék volt, a kliensrendszert és intézményesített  állami korrupciót működtető görög 
államban is hasonló (50 ezer fő, 20 ezrelék), míg például  Franciaországban 3,5–4, a  Monarchiában 
7,5–10 ezrelék volt ez az érték.

909   Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 23.
910   És így lett  burkolt adó belőle, noha hivatalosan a muszlim elit (askeri) nem adózott , hanem szolgál-

ta a szultánt.    Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 84.
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földek (evkaf, vakuf)911 felügyelőjeként is ténykedtek (mütevelli), ez megint jó mellé-
kes jövedelemforrásnak bizonyult. A számos jövedelemforrás ellenére azonban a 
hivatalnokok nem dúskáltak: a vezetők nagy háznépük és a gyakori rotáció miatt , 
mely megnövelte a költözési költségeket (és a bizonytalanság miatt  a korrupciós 
hajlamot is), a vidéki beosztott ak pedig az éves sarc miatt , amit az ajánok korá-
ban egyre kevésbé lehetett  behajtani a rájákon (illetve jelentett  számukra egyre 
nagyobb terhet) a romló közbiztonsági és közigazgatási viszonyok miatt .

A vagyon elvétele (müsadere) még a 18. században is gyakori volt, sőt   Pertev 
pasa 1837-es bukása kísértetiesen emlékeztetett  arra a korra, amikor a hivatalno-
kok még a szultán rabszolgái voltak: így bírósági eljárás nélkül meg lehetett  tőlük 
szabadulni a vagyonbiztonságot és bírósági eljárást garantáló 1839-es rendelke-
zésekig. A vagyonbiztonságot növelte  II. Abdülhamid idején a nyugdíjalap lét-
rehozása, míg személyi függésüket elvileg csökkentett e az 1896-ban létrehozott  
bizott ság, így a kinevezett ek zöme (kivéve a legmagasabb beosztásúakat, akiket 
a nagyvezír vagy a szultán nevezett  ki, és a legalacsonyabb rangúakat, akiket vi-
szont a középvezetők) többé nem volt személyes függésben a szultántól ( Abdül-
hamid azonban megtalálta a módját, hogyan játssza ki ezt).912 Rontott  azonban a 
helyzetükön, hogy 1838-ban az állam – mikor a szabadkereskedelmi tárgyalások 
is folytak – modernizálni próbálta a bevételi szisztémát, az adórendszert és ez-
zel párhuzamosan a hivatalnoki fi zetéseket is.913 Mivel az előbbi kudarcba fulladt 
(az adóbérleti rendszer eltörlése csak ideiglenes volt), az utóbbi is megbukott , a 
tisztviselők központi fi nanszírozásának nem alakult ki a gazdasági hátt ere. Így 
fi zetésük jelentős részét nem a központt ól kapták, hanem különböző úton-módon 
a helyszínen kellett  begyűjteniük. Ez teret adott  a létbizonytalanságnak és a belőle 
származó korrupciónak. Ráadásul a helyi adóbevételek közvetlen felhasználása 
ellentmondott  a modern bürokrácia elveinek.

1880-ban mindössze 3,5 millió piaszter volt a hivatalnokok havi fi zetése az 
önfi nanszírozáson kívül. Az államcsőd idején mindenféle prebendális jutt atás örö-
kíthetőségét megszüntett ék. Az 1870-es években eltörölték a hivatalnoknak járó 
baksist is a nyújtott  szolgáltatásért, megjelentek az illetékbélyegek (tamga): a folya-
modó továbbra is fi zetett  az ügyintézésért, de immár a központi büdzsébe, s nem 
az egyénnek. Az emberek, ha lehetett , elodázták nyugdíjba menetelüket, mert fi -
zetésük nem a szolgált évek számával nőtt , az  Abdülhamid által létrehozott  nyug-
díjalap pedig nem működött  jól: 1902-ben a 16 ezer nyugdíjjogosult közül sok nem 
kapta meg jutt atását.914 A folyamodási díj eltörlése és helyett e a minimum fi zetés 
bevezetése azt is jelentett e, hogy sok hivatalnok be sem ment a hivatalba, mond-
ván, hogy a fi zetést úgyis megkapja, de megélhetésre úgysem elég, üzletelni pedig 
már nem lehet az irodában, tehát átt ett e annak székhelyét és változtatott  a mód-
szerén. (Sokszor egészen becsületes mellékfoglalkozást vállaltak, mint például be-
adványkészítést, oktatást vagy lapszerkesztést. A hivatali idő ugyanis ekkor csak 
napi 4–5 óra volt.) Így a keleties ügyintézés vonásai közül nemcsak a korrupció, 

911   A 18. században jelentőségük abban rejlett , hogy egy-egy előkelő család így menthett e meg vagyo-
nát a konfi skációtól is.

912      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 27.
913   Új bevételi forrásokra alapuló szisztéma neve: irad-i djedid, az új hadseregé nizam-i djedid.
914      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 297.
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de a vontatott ság is felerősödött . Ráadásul a hivatalnok nem készpénzben kapta a 
fi zetést: a sok forgalomban lévő pénzfajta miatt  a pénzváltók egyszerűen elnyel-
ték volna a hivatalnokok fi zetésének egy részét. Ezért az új rendszer a birodalmi 
pénzhasználat egységesítését igényelte volna, de ez nem következett  be. A havale 
(egyfajta állami váltó) árfolyama gyakran névértéke felét sem érte el, ráadásul a 
fi zetés felvételéhez illetékbélyeges papír kellett , tehát a hivatalnokot még meg 
is adóztatt ák, miközben felvett e a fi zetését. Szerencsére az arany/ezüst árfolyam 
világpiaci eltolódása legalább az isztambuliakat nem érintett e, itt  ugyanis olyan 
kevés volt az ezüst, hogy a helyi átváltási arány inkább az 1:12 közelében maradt, 
mint 1:15 közelében. Mivel az állam a közben elértéktelenedett  papírpénzeket is 
kénytelen volt elfogadni adópénzként, a legnagyobb természetességgel fi zett e ki 
velük névértéken hivatalnokait. Így aztán e pénz forgalomból kivonása is lassan 
ment, s az állam évről évre találkozott  az elértéktelenedett  kaimékkal. 

A korrupció nem az oszmán néplélek kifejezett  sajátossága, a Dett e Publique 
alkalmazásában lévők például némivel magasabb fi zetés mellett  teljesen megbíz-
hatók voltak, ami azt jelentett e, hogy a korrupciót sokszor nem is az alkalom szül-
te, hanem inkább a szükség. Márpedig voltak a hivatalnokok alkalmazásában és 
életkörülményeiben kirívó esetek. Dimitri Jovanidi 14 évig volt fi zetetlen hivatal-
nok  Trikkalában. Zare Demirian az orosz–török háború miatt  vesztett e el szuhumi 
konzuli állását, s 10 évvel később egy folyamodványban írja le, hogy nem tudott  
visszamenni  Isztambulba új állást vállalni, mert nem volt pénze az új élet meg-
kezdéséhez. Családos ember lévén viszont 10 évig valamiből eltartott a családját.915 

Noha az ajándékok elfogadását és az állami szolgáltatások pénzért árusítását 
egyaránt betiltott ák, az alacsony fi zetésű hivatalnokok esetében szemet hunytak 
az ilyen esetek felett . Sőt, akik hajlandóak voltak elfogadni az alacsonyabb hiva-
talos jövedelemmel járó pozíciókat, kedvezőbb elbírálásban részesültek pályázás 
esetén.916 A gyakorlat fennmaradása a fi zetések kiegyensúlyozatlanságának, il-
letve gyakori késésének egyaránt következménye volt:917 volt arra is példa, hogy 
maga  II. Vilmos fi gyelmeztett e a szultánt, hogy nizzai konzulja hónapok óta nem 
kapott  fi zetést. 

Ráadásul  Abdülhamid megtiltott a a korábban szokásos természetbeni ellá-
tást (hús, kenyér, szén) is 1880-ban. Emellett  szándékosan tartott a alacsonyan a 
kezdő hivatalnokok fi zetését, hogy kliensként betagolja őket a kisebb számú – és 
ellenőrizhető – nagyurak patronátusa alá. Sőt 1882-től a nagyvezír tudta nélkül 

915   Uo. 303.
916    Erdoğlu, T.: Civil Offi  cialdom and the Problem of Legitimacy in the Ott oman Empire (1876–1922). 

In: Legitimizing the Order. The Ott oman Rhetoric of State Power. The Ott oman Empire and its 
Heritage. Politics, Society and Economics. Eds.: Karateke, H.–Reinkowski, M. Brill, Leiden, Boston, 
2005. 213–232.

917   Az Oszmán Birodalom fi skális helyzete cseppet sem volt kiegyensúlyozott  1855–1875 között  a 
nagy hitelfelvételek ellenére sem. A libanoni és krétai krízis az 1860-as években, a nagy keleti 
válság és a rákövetkező háború, az 1895-ös, majd 1905-ös örmény krízis, az 1897-es görög háború, 
az anatóliai éhínségek (1870, 1875, 1895 – ez egyben a hitelezők, az örmények elleni fellépés egyik 
oka is volt) mind megterhelték a büdzsét. A hitelfelvételek mellett  további gondot okozott  a 31 
millió angol font értékű orosz háborús jóvátétel (1878-tól). Mivel az oszmán állam az agrárszféra 
teljesítményére alapozta költségvetését, annak romlása a hivatalnokok életminőségén is éreztett e 
hatását, s nem csupán az emelkedő árak, de a fi zetések késése miatt  is.
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nevezett  ki vagy mozdított  el embereket, pusztán a birodalmi tanács (díván) elhatá-
rozása alapján. Rombolta a hivatalnokok morálját az eff éle függés, miként korabeli 
források szerint a kishivatalnokok korrumpálhatóságának sem tett  jót, hogy a ma-
gas beosztásúak nem jártak elöl jó példával. A törvényesség, jogállamiság helyett  
továbbra is megfi gyelhető önkényesség –  Mahmud Nedim pasa 1871-ben minden 
rendszer nélkül nevezte ki és váltott a le a kádereket – továbbra is egy hierarchi-
kus-paternalista rendszert takart.918 A szabályokat látványosan áthágták: noha tör-
vény volt arra, hogy aki egy évnél több időt tölt börtönben, nem lehet hivatalnok, 
 Mehmed Taalat pasa, akit 25 hónapra ültett ek le, hamarosan újra főhivatalnok lett . 
Szintén tilos volt két éven belül előléptetni bárkit, de az igazságügy-miniszter ve-
jével természetesen kivételt tett ek: 10 nappal azután, hogy kajmakámmá nevezték 
ki, elő is léptett ék. Hiába volt benne az alkotmányban, hogy tilos a feljebbvaló 
parancsát teljesíteni, ha ez törvénytelen, az alkotmányt hatályon kívül helyezték 
elég gyorsan. (A legenyhébb eset az volt, mikor a burszai pasa kötelezővé tett e be-
osztott jainak a színházjegyek vásárlását, s megbüntett e azokat, akik elmulasztot-
tak belépőt váltani.) Szintén gyakori volt, sőt gyakorlatt á vált, hogy hivatalos bírói 
ítélet nélkül függesztett ek fel valakit hivatalából. Mivel az államtanács reakciója 
általában lassú volt, a bírósági szakaszt többnyire el sem kezdték, mert úgy tekin-
tett ék, hogy a delikvens a felfüggesztés ideje alatt  letöltött e büntetését. Így könnyű 
volt félreállítani az ellenfeleket, ha ártatlanok voltak is, míg a bűnösök akár egész 
olcsón is megúszhatt ák. Egy konzul, akit kétszer függesztett ek fel túlköltekezés 
miatt , 16 hónap felfüggesztés után már újra diplomáciai szolgálatba állhatott , te-
hát gyakorlatilag következmények nélkül maradt az esete. A tradicionalista musz-
limokat ritkábban büntett ék meg (10%-uk kapott  büntetést függelemsértés miatt ), 
mint a keresztényeket (22%) vagy modernistákat, a zsidóknál ez egyenesen 33%-
os volt Findley szerint  (ők voltak a legfi atalabbak). A fi zetés nélküli gyakornok 
státusz (mülazım) fennmaradása szintén rombolta a morált, miként csökkentett e 
a kormányzat hitelességét az is, hogy a minisztériumok kompetenciáit nem hatá-
rolták el egymástól, és az embereket is úgy adták-vett ék a minisztériumok között , 
mintha minden területen szakértők lennének.919

Az új hivatalnoki kar összetétele sokban eltért az 1839 előtt itől (II. 148. táblá-
zat). A külügyminisztériumban a Findley által  vizsgált 366 főből920 259 muszlim 
volt, de ezen belül további etnikai megállapítások nem tehetők, mert az etniku-
mot csak ritkán jelezték (volt kurd, dönme, cserkesz is között ük), s ez egyébként 
a hivatalos statisztikai hozzáállásra is jellemző. A 107 nem muszlim között  30 gö-
rög volt (értsd: ortodox), továbbá 52 örmény (zömmel gregorián), 12 zsidó (ve-
gyesen askenázi, szefárd és karaita), 7 keresztény arab és 6 külföldi. Háztartásuk 
vallási-származási összetételéről nem maradt fenn adat. A nem muszlimok 30%-
os aránya közelít a birodalmon belüli részesedésükhöz, azaz a Tanzimat korában 
az arányosság elve (a jogegyenlőség és a pánoszmanizmus szellemében) jobban 
működött , mint később az ifj útörökök parlamentáris rendszerében (legalábbis a 

918   Ellentétben  Findley álláspontjával, ki racionális-legális rendszerként jellemzi.    Findley, C. V.: Ott o-
man Civil Offi  cialdom i. m. 9. és 163.

919   Erdoğlu, T.: Civil Offi  cialdom i. m.
920   Vizsgálatait a külügyminisztérium irat- és emberanyagára támaszkodva végezte, mert az maradt 

a legjobb állapotban, és feltehetőleg reprezentatív mintát ad.
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külügyben, itt  négy keresztény külügyminiszter is volt). A keresztények aránya 
1908 után csak a szenátusban és az államtanácsban érte el országos arányukat. A 
parlament helyreállítása után 1917-ben a keresztények aránya 13% volt, s a szená-
tusban sem több ( Isztambulban arányuk 38% volt, a birodalomban 1914-ben már 
csak 20%). 

Az oszmanli évkönyvek közzétett ék a tisztviselők adatait a többi miniszté-
rium esetében is – igaz, csak a vezető beosztásúakét. Ez alapján elmondható, hogy 
keresztény ritkábban jutott  magas beosztásba, mint az számarányukból vár ható 
lenne. A belügyminisztériumban arányuk az 1883-as 20%-ról 1908-ra 11%-ra 
esett , a hadügyminisztériumban 2% volt, az államtanácsban az 1883-as 11%-ról 
1908-ig 6%-ra zsugorodott  arányuk, a pénzügyminisztériumban sohasem lépte 
túl a 4%-ot, míg a külügyminisztériumban és a szenátusban ugyanezen periódus 
alatt  26%-ról 16%-ra csökkent a vezető keresztény tisztviselők részesedése.921

A külügyminisztériumban alkalmazott  muszlimok közül a többség, 144 fő tu-
dott  franciául, tehát képzésében a nyugati irányultság is több-kevesebb szerepet 
kapott , azaz Findley szerint  a „modernisták”922 voltak többségben a „tradicionalis-
tákkal” szemben. A karrierjüket 1875 előtt  kezdő923 muszlimok között  viszont csak 
55/118 fő az arányuk, míg a későbbiek között  89/141. A keresztények zöme (69/107) 
szintén az 1875 előtt i periódusból származik. Az első periódusban a 187 emberből 
69 volt nem muszlim (37%), a második esetben a 179-ből csak 38 (21%), ami látvá-
nyos visszaesés  Abdülhamid uralma alatt .924 Tehát a szultán az oszmán modernistá-
kat preferálta a külügyben: 1875 előtt  arányuk 29%, utána 50% az összes hivatalnokot 
tekintve (igaz, a tradicionalista muszlimok aránya 30% körül stagnál).

Finomabb időbeli és etnikai-felekezeti bontást alkalmazva a keresztények kö-
zül a görögök százalékos aránya az 1865-ös 14-ről 1908-ra 7-re csökken, míg az 
örményeké az 1860-as 8%-ról 1880-ra 18 főre nő, s az örményellenes közhangulat 
ellenére is 14% 1910-ben. Itt  tehát a görögök iránti bizalom megrendülése látszik. 
Jól érzékelteti, hogy a görögök maximális létszáma, 27 fő ugyanabból az évből 
való, mint az örményeké, de erősen az alatt  marad (47 fő). A zsidóság 6%-os ará-

921      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 103.
922    Findley a modernisták legfontosabb csoportképző att ribútumának tekintett e a francia nyelvtu-

dást – minden muszlim, aki tudott  franciául, politikai nézeteitől függetlenül, ide nyert besorolást.
923    Abdülhamid uralkodása önálló periódusként jelenik meg.
924      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 94.

II. 148. táblázat.

Az állami hivatalnokok megoszlása a külügyminisztériumban

Hivatalnokok Összes
Tradicionális 

muszlim
Modern 
muszlim

Nem 
muszlim

Ebből 
görög

Tradicionális 
muszlim (%)

Modern 
muszlim 

(%)

Nem 
muszlim 

(%)

Ebből 
görög 

(%)

Összesen 366 115 144 107 52 31,4 39,3 29,2 14,2

1875 előtt 187  63  55  69 38 33,7 29,4 36,9 20,3

1876 után 179  52  89  38 14 29,1 49,7 21,2  7,8

Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 3. 1. táblázat alapján.
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nya azonban jócskán felülreprezentáltt á teszi őket, hiszen tizedannyian sem vol-
tak a birodalomban, mint a görögök.

A „tradicionalista” muszlimok 5-6 évvel idősebbek voltak és ennyivel hama-
rabb is kezdték karrierjüket, mint a modernisták (sz.: 1856, k.: 1873 és sz.: 1860, k.: 
1879) a mediánértéket tekintve, de a keresztények még náluk is magasabb átlag-
életkorral rendelkeztek (1851/1871).925 A 366 vizsgált külügyi alkalmazott  főcsopor-
tonkénti 74–78%-a  Isztambulban született . Ez egyfelől arra utal, hogy a száz évvel 
korábbi helyzethez képest nem sok minden változott (akkor 30% volt nem isztambuli 
születésű), másrészt az isztambuli muszlimok felülreprezentáltak a külügyminisz-
tériumban (is) városbeli számarányukhoz képest, mint ezt már korábban, a város 
társadalmának elemzésekor is megállapított uk. A muszlimok felülreprezentáltsá-
gát bizonyítja, hogy míg 1844-ben a birodalmi főváros lakosságának 52%-a volt 
nem muszlim, a minisztérium hivatalnokainak körében ez csak 26% volt. 1897-
re a keresztények aránya 45%-ra csökkent  Isztambulban, a hivatalnokok körében 
arányuk 28%-on stagnál, 1914-ben pedig a 38%-ot kitevő nem muszlim lakosság 
részesedése a minisztériumi tisztviselők körében 25%.926 Anatóliai származású 
összesen 6%, balkáni 10%, arab területről 4% érkezett  (itt  nem látszik  Abdülhamid 
pánoszmánból pániszlámmá váló politikájának alapköve, az arabok felé fordulás, de a 
helyi politikáról szóló fejezetben már említett ük, hogy mi az oka ennek). A görö-
gök 70%-a, az örmények 88%-a volt fővárosi. 

Nőtt  viszont a vidék szerepe a hivatalnokképző iskolában (Mekteb-i Mülkiye) 
az ifj útörökök idején. Míg 1880–1884 között  a végzett ek 72%-a isztambuli volt, 
arányuk 1908–1912-re 28%-ra csökkent,  Anatólia részesedése 33%-ra, a Balkáné 
24%-ra,  Arábiáé 11%-ra nőtt . A keresztény végzett ek harmada a  Balkánról jött , ez 
esetükben relatív többséget jelentett , a muszlimok esetében  Anatólia elérte a 33%-
ot, a Balkán  23%-ot mutatott . Azaz egyértelmű, hogy az ifjútörökök változtattak  Ab-
dülhamid korábbi preferenciaskáláján, meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy az összes 
1908–1912 között  végzett nek (397) csak 5%-a volt keresztény, míg 1880–1884 között  
a keresztények aránya 20% volt.927 Akkor viszont a képzés elitista volt (összesen 74 fő 
fejezte be tanulmányait), így a végzett  keresztények száma mégsem volt nagyobb 
az 1908 utáni periódusénál. Ebből az is világos, hogy a regionális preferenciák 
megváltozása mellett  az ifjútörökök valójában egy muszlim (és  Anatólia növekvő szerepe 
miatt egyértelműen török) hivatalnoki kar kiépítését (és gyors felduzzasztását) kezdték el. 
Az ifjútörökök mozgalma a vidéki (muszlim vagy oszmanli érzelmű) értelmiség pártja volt. 
(100 évvel a kirdzsali kor után a vidék szerepe ismét erősödött , miképp a ráfordítá-
sok is nőtt ek, bár sokszor ezek zömmel katonai kiadásokat jelentett ek; sőt gyakran 
már többet költött ek a perifériára, mint amekkora bevételt adott  az államnak – lásd 
 Macedónia.) A vidékcentrikusság nyomon követhető a diákok szüleinek foglalko-
zásából is: itt  a vidéki hivatalnokok aránya mindkét periódusban elérte a 30%-ot. 
Az isztambuli tisztviselőcsaládok részesedése 30%-ról 15%-ra esett  mind a muszli-
mok, mind a csekély számú keresztény esetében. A vallási előkelők aránya 8–11% 

925   Uo. 98.
926   Uo. 103.
927    Ortaylı, İ.: Greeks in the Ott oman Administration during the Tanzimat Period. In: Ott oman Greeks 

in the Age of Nationalism i. m. 161–168. 1876 után a Mekteb-i Mülkiyében elvileg 33%-os kvótát 
biztosított ak a keresztényeknek. 
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volt (a keresztényeknél 20% is lehetett ), a helyi előkelők aránya 8%-ról 17%-ra nőtt , 
a kereskedők–pénzváltók aránya 10% körül volt (a keresztényeknél 15 és 30%), az 
iparosoké 30 és 20%! Meglepő módon a katona szülők aránya 10% alatt  maradt. 

Érdemes ezt összevetni a külügyminisztérium 366 hivatalnokának származá-
sával (II. 149. táblázat). Nem meglepő módon ott  a civil isztambuli hivatalnok apák 
aránya 30% felett  maradt, a katonacsaládoké 10–15% között  ingadozott , a kereszté-
nyek miatt  16% volt a pénzvilágból származó családok aránya, és a helyi notabili-
tások aránya lényegesen kisebb, 5% volt, miként a vidéki hivatalnokok sem rúgtak 
labdába a fővárosiak mellett . Mivel a központi hivatalnokok száma 2000 főről ösz-
szesen 35 ezer főre nőtt , evidens, hogy a minisztériumi tisztviselők között  jelentősen 
megnőtt  a nem hivatalnoki eredetű családok (apák) aránya. Az összes hivatalnok 
55%-a homo novus volt, ez a modernistáknál csak 35%, a keresztényeknél 80%, a 
tradicionalistáknál 60% volt. Tehát a reprodukciós rátája a modernistáknak volt 
a legmagasabb. Palotai szolgálaton volt az apák928 6%-a (a tradicionalisták 9%-a, a 
keresztények 4%-a), vallásos szervezetnél a tradicionalisták 9%-a, a modernisták 
5%-a (ez egyik esetben sem túl magas arány), katona volt a tradicionalista hivatal-
nokok apjának 15%-a, a modernisták 11%-a, a keresztények 5%-a. A pénzváltók és 
kereskedők aránya 43% volt a keresztényeknél (a teljes mintában 16%), az iparos 
ősök számott evő részesedéssel szintén csak a keresztény hivatalnokok esetében 
bírtak (8%), s az egyéb hivatalnokok aránya is körükben volt a legmagasabb (11%, 
míg a tradicionalistáknál 8%, a modernistáknál 5%). A helyi adminisztrációban 
dolgozó hivatalnok apák aránya átlagosan 12% volt, a keresztényeknél volt a leg-
kisebb (7%) ez az arány. A helyi igazgatásból bekerültek 20%-a keresztény volt, 
ami közelíti az országos arányt.

Összefoglalva: a keresztény hivatalnokok fele a pénzvilágból vagy kereske-
dők közül, harmada a hivatalnokok közül származott . A modernisták esetében az 

928   A nem vérségi kapcsolat esetében az azonos háztartásban nevelkedő utódok is beszámításra ke-
rültek.

II. 149. táblázat.

A külügyminisztériumban alkalmazott ak megoszlása az apa foglalkozása alapján (%)

Foglalkozástípus
Összes 
(319)

Tradicionális 
muszlim (104)

Modern  muszlim 
(132)

Nem muszlim 
(84)

Hivatalnok 45 41 63 21

Palotai  6  9  6  4

Vallási (muszlim)  5  9  5 –

Katonai 11 15 11  5

Egyéb hivatalnok  8  8  5 11

Földműves, helyi előkelő  5  4  5  6

Kereskedő, pénzváltó 16 10  4 43

Iparos, kiskereskedő  3  4  0  8

 Findley adatai alapján.
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apák kétharmada volt hivatali személy, míg a katona és kereskedő szülők jelentős, 
de nem döntő szereppel bírtak a tradicionalista hivatalnokok esetében (kereszté-
nyeknek bekerülni a minisztériumba vidéki hivatalnoki családból származva jóval 
nehezebb volt). 

A modernista muszlimok zöme vegyes rendszerben tanult (66%-uk legalább 
alsó fokon vallási iskolába, Korán-olvasó mektebbe járt), a nem muszlimok zöme 
pedig modern oktatási intézményekben. A magántanulók aránya nem volt ma-
gasabb 12–15%-nál.929 A tradicionalista muszlimok 70%-ának nem volt felsőfokú 
végzett sége, ez a modernistáknál csak 25%, a keresztényeknél 33%. A modernisták 
25%-a a Galatasaray líceumban tanult, 18%-uk több végzett séggel is bírt. A keresz-
tények 16%-a európai líceumokban végzett , 14%-a a Galatasarayban. A nyelvisko-
la 9%-os részesedése volt a legnagyobb a tradicionalista csoportban. Egyetemre a 
tradicionalisták egyáltalán nem jártak, a modernisták 7%-a, míg a görögök 27%-a 
ott  végzett . Érdekesség, hogy a keresztények 15%-a sem törökül, sem arabul, sem 
perzsául nem beszélt, mégis alkalmazást nyert a külügyminisztériumban. Görö-
gül és örményül 33-33%-uk, franciául 96%-uk, olaszul harmaduk, angolul 20%, 
németül 17% beszélt, oroszul vagy valamely szláv nyelven csak 11% (ez némileg 
utal etnikai hátt erükre is). Ezzel szemben a modernisták és tradicionalisták mind-
egyike beszélte a törököt, 6–8%-uk az arabot és a perzsát is. Nyugati nyelveken 
alig beszéltek, leszámítva a franciát, melyet a modernisták mindegyike ismert. A 
birodalom belső nyelveit (héber, szláv, spanyol, görög, örmény) szinte a muszli-
mok egyike sem ismerte.930

Ezek után Findley a  következőképpen ábrázolja a hivatalnok három ideál-
típusát. A tipikus keresztény hivatalnok leginkább a külügyminisztériumban szol-
gált. Családja kereskedelemből vagy pénzügyletekből élt, ő maga első generációs 
hivatalnok. Tanult külföldön, jól beszél és versel franciául, ezért hazatérve a sajtó-
fi gyelő szolgálatnál alkalmazzák, majd etnikai alapú baráti vagy családi kapcsola-
tai révén kerül a külügyminisztériumba. Bár az alkotmány helyreállítását üdvözli, 
aktívan nem politizál, diplomataként ez különben sem tanácsos, főleg nem keresz-
tényként. Lelkében  Párizs és  Isztambul között  őrlődik.

A modern muszlim a fordítóirodában kezdte. Elismeri a muszlim hivatal-
nokokról az említett  regényben alkotott  szatirikus kép valóságtartalmát (maga is 
olvasta Murad Mizanci korábban bemutatott  szatirikus regényét). Vallásos iskolá-
ban tanult, de nem tett  rá kedvező benyomást, rüşdiyében folytatt a, majd az izmiri 
francia iskolát látogatt a, s a Galatasarayban szerzett  diplomát. Családi kapcsolatai 
révén (házasság) kerül be diplomáciai körökbe, s kap állást a külügyminiszté-
riumban a fordítói iroda unalmas évei után. Családját ott hon kell hagynia külföldi 
szolgálata során, de európai tapasztalatokra tesz szert. Az ifj útörök forradalom 
hatását ambivalensen éli meg – nem utolsósorban fi zetése csökkentése miatt .

A tradicionális muszlim: hivatalnokcsalád sarja,  Isztambulban lakik, vallási 
általános iskolába jár, majd rüşdiyében tanul, kapcsolatot ápol a mevlevi renddel, 
jellemzi a perzsa költészet szeretete, bár perzsául és franciául nem jól beszél, de 
az oszmán írás rejtelmeit jól ismeri. A létbiztonságért feladja elveit, kalandvágyát, 

929      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 140–146.
930   Uo. 168.
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nem megy vidékre adminisztrátornak, kerüli a keresztény környékeket. Munkája 
monoton, a szúfi  miszticizmusról és a költészetről szóló beszélgetések villanyoz-
zák fel mindennapjait. A fi zetése rendszertelen, bár rangja 50 év szolgálat után 
csak három kategóriával van a vezíré alatt , de a beadványszerkesztésből és házá-
nak bérbe adásából kell megélnie. Muszlimként és a szultán szolgájaként aposzt-
rofálja magát, az újoszmánokkal még tud azonosulni, de az ifj útörökökkel nem.

Az oszmán tisztviselők általában fi zetetlen tanoncként kezdték meg munká-
jukat a hivatali apparátusban. Ebből következően a korrupcióra való hajlam ép-
pen a legszélesebb hivatalnokrétegben volt a legnagyobb. A fi zetett  tisztviselők 
nominálbére 1860–1865 között  zuhant, majd 1870-ig emelkedett , ezt követően 
hullámzásokkal 1880-ig jelentősen csökkent, majd 1885-ig emelkedett . 1885–1890 
között  újra csökkent a külügyminisztériumi tisztviselők átlagbére, majd 1905-ig 
stagnált, aztán meredeken zuhant. Az eredeti, 1860-as átlaghoz képest a csökkenés 
jelentősnek mondható, de a bürokratikus elit még így is 3–4-szeresét kereste egy 
képzetlen munkás havi átlagbérének 1910-ben. Ez utóbbiak havi jövedelme 1872 
táján 25 munkanappal számolva havi 200–250 kurusra (50 frank) volt tehető (a 
képzett é 350–400 kurusra – gramm ezüstre), s 1911-re is csak 350-re nőtt  (körül-
belül 70 frank, a képzett é kétszer ennyi).931 Ez ugyanakkor azt is jelentett e,932 hogy 
a hivatalnokok és munkások között i különbség jelentősen csökkent, hiszen a kül-
ügyminisztériumi alkalmazott ak 1870-ben még a 12-szeresét keresték egy munkás 
havi átlagbérének (II. 69. ábra).933 Igaz persze az is, hogy 1860 táján egy kaza írnoka 
(tehát állami, de nem fővárosi alkalmazott ) alig kétszer annyit keresett , mint egy 
betanítatlan ipari munkás (havi 50 frank vs. havi 20–25 frank, ez utóbbi ráadásul 
1878-ig  Ruméliában megduplázódott ). 1860-hoz képest a külügyminisztérium bü-
rokratáinak átlagfi zetése 1910-re a negyedére esett  (az 1880-as év nominálbéreivel 
számolva), közelítve a balkáni országokban tapasztalt értékekhez. 

A hivatalnokrétegen belüli aránytalanságok reformkori fennmaradására 
utal viszont, hogy a nagyvezírek fi zetése 1836–1875 között  60–75 ezer kurus/hó 
között  ingadozott , mely a mediánnak több mint a negyvenszerese volt. 1880–
1884 között  ugyan 20 000 kurusra esett  havi bérük, de 1885 után újra 35–45 ezer 
kurus körül állapodott  meg, majd a forradalom után 25 ezer kurusra csökkent. 
Az átlagfi zetés mindeközben 5300-ról (1860) 2700-ra (1875), majd 1100 piaszterre 
esett , ebből következően a miniszteri fi zetés 1875-ben a bürokrata átlagfi zetés 
15-szöröse, 1911-ben viszont 22-szerese volt.

A 366 hivatalnok fi zetése alapján készült statisztika szerint a vizsgált perió-
dusunkban az átlag mindig meghaladta a mediánt, ami arra utal, hogy az eloszlás 
aszimmetrikus, a fi zetési lista élén állók és a végén lévők között  jelentős jövedelem-
egyenlőtlenség mutatható ki. Az alkalmazott ak több mint felének bére nem érte el 
az átlagot. A medián és az átlag 1870-et követően csak 1905 után közeledett  egy-
máshoz, ami arra utal, hogy csökkentek a kiugró bérek. Ez persze nem jelenti az 

931      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m.
932   Amellett , hogy a munkás éves bére 2,5 fő nemzeti jövedelmének megtermelését jelentett e, azaz 

másképp fogalmazva, ha a termelt értéket el is fogyasztott ák és hitelt nem vett ek fel, akkor ennyi 
ember eltartására volt elegendő. Ez később 5 főre nőtt  (II. 69. ábra).

933      Findley, C. V.: Economic Bases of Revolution and Repression in Late Ott oman Empire. Compara-
tive Studies in Society and History, 28, 1986/1. 86.
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életszínvonal javulását vagy a fi zetések növekedését, csupán a bürokraták között i 
jövedelmi különbség csökkenését.

1885-ig a modernisták, 1885–1897 között  a nem muszlimok fi zetése látvá-
nyosan magasabb volt a tradicionalistákénál, 1900 után azonban már nem volt 
lényeges különbség a mediánfi zetésekben a három csoport között  (II. 70–II. 71. 
ábra).934 A keresztények fi zetése mélyrepülésbe kezdett  1875–1878 között  és 1897-
ben, aminek egyértelműen politikai okai voltak. Noha a bérek között  eltűntek a 
diff erenciák, ez azt is jelentett e, hogy 1908 után a modern muszlimok vásárlóereje 
1880-hoz képest meggyengült (a keresztény hivatalnokok vásárlóereje 1885–1897 
között  volt a legmagasabb, jócskán meghaladva a muszlimokét).

Sokan nem tartott ák elegendőnek az (átlagosnál jóval alacsonyabb) miniszté-
riumi fi zetést:  Aşçi Dede emlékirataiban a kis családméretet említi, mely lehetővé 
tett e, hogy havi 5 lírából, azaz 550 kurusból kijöjjön.935 Ugyanakkor azt is írta, hogy 
1897-ben nem fogadott  el egy hasonló, havi 600 kurust jövedelmező posztot azzal 
az állítással, hogy nem elegendő a megélhetéshez. Ebből viszont az következik, 
hogy a hivatalnokok névleges fi zetése köszönőviszonyban sem volt a ténylege-
sen megkapott  összeggel a fent említett  számos probléma miatt . Egy alkoholista 
ugyanezen okokból utasított  el egy 900 kurus/hó jövedelmet biztosító állást, hivat-
kozva „hobbija” költséges voltára.   Aleppóban 1911-ben 2000 kurus volt a tisztvi-

934      Findley, C. V.: Ott oman Civil Offi  cialdom i. m. 316.
935      Findley, C. V.: Economic Bases of Revolution i. m. 88.

II. 69. ábra.

A hivatalnokrétegek fi zetésének változása a munkásosztályhoz képest 

(bérolló 1860–1910 között )

5 fős család esetén az egy főre jutó érték ött el osztandó.

Özmucur–Pamuk és  Findley adatainak kombinációjából számítva.
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selők fi zetésének azon alsó határa, mely egy 4 fős család megélhetését a megfelelő 
színvonalon lehetővé tett e. Ahhoz, hogy egy 35 éves, családos férfi  megéljen  Isz-
tambulban és 4 fős családját a kívánt középosztályi színvonalon eltartsa, havi 1500 
kurusra volt szükség. Ezt azonban a mediánértékek alapján a hivatalnokok zöme 
még névértéken sem kereste meg.936 (Az 1500 kurus névleges bevétel készpénzben 
legfeljebb ráadásul 1000 kurusnak felelt meg 1914-es adatok alapján.)  Toprak a 
megélhetés minimális költségeit 1914-ben ugyan csak havi 235 kurusra tett e (napi 
8 kurus), de nem számolt a dohány, a közlekedés és a lakhatás (150 kurus) költsé-
geivel. Ezeket fi gyelembe véve, az Isztambuli Kereskedelmi Kamara 950 kurusra 
tett e a megélhetés költségeit egy középosztálybeli család(fő) számára (kicsivel az 
éves átlagos GDP/fő alatt !), azaz egy átlagos minisztériumi hivatalnok bruttó fi ze-
tése (ebből ugyanis lejön 10%-nyi nyugdíj) kétharmadát létfenntartásra költött e. 
A mediánt, azaz a hivatalnokok szegényebbik felét fi gyelembe véve pedig ez az 
érték még nagyobb.937

Az oszmán hivatalokra jellemző lepénzelhetőség így nem önmagából a hi-
vatal jellegéből, hanem részben a megélhetési problémákból és a piaci viszo-
nyok torzultságából eredt. Egy illusztris példa:  Perában a föld- és lakóterület 
értéke 1000–1200 piaszter volt, míg a külső kerületekben csak 15–20. Nem cso-
da, hogy a gyors meggazdagodás reményében sokan kezdtek ingatlanspekulá-
ciókba, különösen az európaiak, akik lepénzelték az oszmán hatóságokat, hogy 

936   A fi zetési osztályokat az ifj útörökök újjászervezték: 800–1000, 1000–1200, 1200–1500, 1500–2500 
kurus/hó fi zetési kategóriákat állított ak fel, tehát csak az utolsó kategóriáé haladta meg a fent 
említett  határértéket.

937   Findley, C. V.: Economic Bases of Revolution i. m. 88. 

II. 70. ábra.

A vásárlóerő (havi bér/havi fogyasztói kosár) változása a különböző isztambuli 

társadalmi rétegek esetében egy főre kalkulálva, 1863–1911



581

II. 5. MEGÉLHETÉS, ÉLETSZÍNVONAL, TÁRSADALOMSZERKEZET

földterülethez jussanak és építési engedélyeket kapjanak.938 A bérleti díjak ugyan-
akkor  Perában igen magasak voltak: egy szoba ára a belvárosban megegyezett  egy 
párizsi 2–3 szobás hotel-lakosztályéval. Egy ház értéke ugyanis 80 ezer piaszter 
volt a földterülett el együtt , a tulajdonos viszont évi 15–16 ezer piasztert szedett  be 
a bérlőtől, hogy minél hamarabb megtérüljön befektetése, a zömmel fából épült 

938    Ubicini, A.: La Turquie actuelle i. m. 439.

II. 71. ábra.

A három hivatalnokcsoport éves átlagfi zetésének (a, kurusban) 

és gabonára vonatkozó vásárlóerejének (b, 1879 = 1) alakulása, 

1869–1909
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házak ugyanis gyakran leégtek: 1870-ben 3000 ilyen épület égett  le és sok lakás-
tulajdonos becsődölt.939 

Mivel a fogyasztói árindex 1860–1910 között  alig nőtt , s a köztes periódus -
ban inkább esett , amit a hivatalnokok bérezése is követett , a vásárlóerő nem 
muta tott  jelentős eltérést a bérek változása alapján leszűrhető képhez képest 
(II. 69–70. ábra). A munkásság életszínvonala kissé emelkedett  (egy 5 fős család 
eltartására alkalmassá vált, miként a bolgár érték is hasonló volt), a hivatalno koké 
jelentősen csökkent, a bérolló záródott. A hivatali bürokrácia jelentős része tehát a 
központt ól függési viszonyba került, ráadásul létalapja sem volt stabil. (Igaz vi-
szont, hogy a korrupción keresztül megtalálta módját a független egzisztencia 
megteremtésének.)

A bérolló záródása ugyan lehetett  bosszantó, de a megélhetést csak speciális 
 peremfeltételek mellett  veszélyeztett e. Az élelmezésre költött  napi összeg a  Berov- 
féle 2 gramm ezüstt el számolva (ha az  Özmucur és  Pamuk által számolt fogyasztói 
kosár árindexét fi gyeljük, az sem érte el a napi 3 gramm ezüstöt 1860–1910 kö-
zött ) havi 60 gramm ezüstöt, 60 piasztert tett  ki. Ez a hivatalnok bérének viszont 
10%-át sem érte el. Ha családját is eltartott a (feleség, 2 gyerek), akkor már jelentő-
sebb az élelmezés részesedése a fi zetésből (30–40%). A gabona árának duplájára 
emelkedése ugyan megterhelő lehetett , de a fi zetések értékének csökkenése nélkül 
önmagában továbbra sem okozott  egzisztenciális válságot (míg a hatás nem vált 
tartóssá, vagy nem nőtt  a lakhatás költsége, ami alapáron 150 kurussal számolva 
körülbelül 20%-át tett e ki a megélhetés költségeinek). Azaz, vizsgálatunkban azon 
periódusok érdekesek, ahol a gabonaár növekedése a jövedelem csökkenésével 
esik egybe. 

A krími háború és a krétai válság, majd az 1870-es évek anatóliai éhínsége, 
párosulva a hitelválsággal, amely az elmaradott abb országokat jobban érintett e, 
1866–1879 között  magasabb gabonaárakat eredményezett , ami a hivatalnokok 
megélhetését nehezített e, hiszen eközben fi zetésük esett  (a megélhetés költségei 
duplázódtak). Ezt követően a világpiaci kereskedelmi bővülés hatására 1880–1890 
között  a gabonaárak zuhantak, ami a zömmel mezőgazdaságból élő anatóliai pa-
rasztok számára kellemetlen volt, nem úgy, mint a városi fogyasztók számára, 
akik nominálbér-növekedést könyvelhett ek el e periódusban.940 

1892–1906 között  a gabona ára nem volt magasabb, mint a kiindulási bázisév-
ben, a liszt ára pedig az 1868-as 2,1 kurus/okához képest 25–50%-ot esett  e perió-
dusban (1–1,5 kurus/oka),941 igaz, a fi zetések is csökkentek 1886-hoz képest. 1897-
ben az újabb válság hatására megugrott  a gabonaár (a maximumot az anatóliai 

939    Karpat, K.: Ott oman Population i. m. 98.
940   Az exportár mellett  a hazai piacon is árcsökkenés következett  be. A századvégi vasútépítésekkel 

ugyan több területet lehetett  bekapcsolni a piac ellátásába, melynek szegmentáltsága megszűnt, 
de ez szükségszerűen túlkínálathoz vezetett , ami az árak ideiglenes esését eredményezte a belpia-
cokon is (ugyanaz játszódott  le a birodalomban, mint világviszonylatban). A vasutak sokat dicsért 
hatása tehát árnyalásra szorul, bár az mindenképpen igaz, hogy a termelők a termelt gabona na-
gyobb részét tudták távoli piacra vinni, így a piacra vitt  gabona összmennyisége is növekedett . 
Talán éppen ez okozta az árcsökkenést, ami végeredményben – a nagyobb volumen miatt  – a 
termelőnek összességében bevételnövekedést jelenthetett .

941   A gabona okánkénti ára az 1851-es 0,8-ről 1907 után 1,2 kurus fölé emelkedett , a liszté viszont 
némileg csökkent.
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és bulgáriai rossz termés és a görög–török háború együtt esen eredményezte). A 
fi zetések alakulása ezt követően 1905-ig lépést tartott  a gabonaárak emelkedésé-
vel. 1905 után azonban a gabonaár további növekedése (ezt a bolgár exportőrök ki 
is használták, hogy az 1897–1900-as válságból kilábaljanak) már a fi zetések nomi-
nálértékének csökkenésével járt együtt .  

Így a  bérek és a gabonaárak interferenciája, hányadosa is sajátos hullámzást 
mutatott  a vizsgált időszakban (II. 72. ábra), mely alkalmas a hivatalnokréteg élet-
minőségének, elégedett ségérzetének (ezzel összefüggésben az államberendezke-
dés stabilitásának) mérésére (hasonlóan az ipari munkásság életkörülményeit be-
mutató II. 54. ábrához, melyből az iparosodás, de a mezőgazdaság színvonalára is 
következtethett ünk). 

Az első periódust 1864–1873 között  a hányados drasztikus zuhanása és ki-
számíthatatlan ingadozás jellemezte, ez az államhatalom eszmélése, a külföldi 
fenyegetett ség (orosz–török háború) és a pénzügyek nagyhatalmi felügyelet alá 
helyezése (Dett e Publique) miatt  egyelőre nem vezetett  általános társadalmi for-
radalomhoz, hanem az 1876–1878-as reformokat eredményezte. 1890 után egy 
gabonaválság eredményeképpen hasonló mélypont jelentkezett , mint az 1878-as. 
1907-ben újabb hitelválság bontakozott  ki a birodalomban és Európában is. En-
nek lett  a következménye, hogy míg 1864-ben a fi zetés és a gabonaár 1880-hoz 
viszonyított  értékének (1880 = 100) hányadosa 3,4 volt, 1873 után ez 2 alá zuhant, 
1907 után pedig 1 alá, azaz egységnyi fizetésért egyre kevesebb gabonát lehetett venni. 
Ez elegendő volt ahhoz, hogy társadalmi problémákat okozzon.942 Ez az 1907–1908-as 
társadalmi elégedetlenség viszont már az ifj útörök mozgalom tetőzésében,  Ab-
dülhamid megdöntésében öltött  testet.943 Mivel a munkásság helyzete viszont 
1900 után javult (II. 54. és II. 69–70. ábra), ez a csoport értelemszerűen nem vitt  
döntő szerepet e mozgolódásban. Az ifjútörök forradalom tehát nem az alsó osztá-
lyok forradalma, s nem az ortegai „tömegek lázadása” volt, hanem inkább a régióké, egy 
népcsoporté és a középosztályé. 

A vásárlóerő romlása esetén a klasszikus tömegmozgalmak sem maradtak 
el – 1876-ban is egy ilyen hatására változott  meg az államszervezet (noha a töme-
gek célja nem erre irányult). Ugyanígy a gabonaár esése és a vásárlóerő javulása 
idején is találkozhatt unk tömegmozgalmakkal – hiszen az előbbi a parasztság-
nak káros volt –, ilyen volt az 1894-es örmények elleni fellépés (noha az össze-
függés nem egyértelmű ez esetben, hiszen nem minden örmény volt „uzsorás”, 
s a városi muszlimok – akiknek életminősége javult – ugyanúgy részt vett ek az 
atrocitásokban).

942      Findley, C. V.: Economic Bases of Revolution i. m. 98–104. 
943   Ez utóbbi esetben három év alatt  felére esett  a hivatalnokok átlagjövedelme (ez még a forradalom 

előtt  megkezdődött ), a reáljövedelem pedig három év alatt  harmadolódott . 1878-ban ugyan ha-
sonlóképpen 50%-os volt a jövedelemcsökkenés, s a jövedelem/gabona arány egy év alatt  a felére 
csökkent, de ekkor a belső társadalmi elégedetlenséget az államhatalom a nagyhatalmi konszo-
lidáció segítségével még le tudta vezetni. A berlini kongresszus megakadályozta Nagy-  Bulgária 
létrejött ét és az államcsődöt is, 1908-ban azonban a forradalom után nem került sor nagyhatalmi 
konszolidációra (sőt éppen a nagyhatalmi összefogás, a mürzstegi egyezmény kudarca miatt  ke-
rültek elő az alternatív megoldási módok a kisállamok és a török ellenzék részéről).
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Látható tehát, hogy az életminőség, az árak befolyásolták a rendszer ellenzé-
kének aktuális bázisát és aktivitását is. Miként a bolgárok esetében (I. kötet), itt  is 
érdemes megvizsgálni a modern államot kialakító elit társadalmi összetételét és 
értékpreferenciáit. 

A reformátoroknak három generációja volt: az I. generációba tartoztak a „Tanzi-
mat emberei”,  Reşid,  Fuad és  Ali pasák, akik hazai végzett ségűek, de világlátot-
tak voltak. Reşid  Kairóban megismerkedett  Mohamed  Ali reformjaival, járt  Pá-
rizsban és  Angliában, de franciául odahaza, a külügyminisztériumi fordítóiroda 
alkalmazott jaként – tercüman odası, 1833-tól – tanult meg, majd beosztott jait is 
hasonló módon nevelte ki. A reformátorok első generációja nem tömörült pártba, 
a személyi kapcsolatok hálózata működtett e a rendszert. A második generációba 
tartoztak az újoszmánok, akik új birodalmi identitás kialakításával kísérleteztek. 
 McCarthy szerint a neooszmanizmus a nacionalizmus és imperializmus szövetsége volt 
(The Ott oman Turks i. m. 205). Ennek problémája abban állt, hogy ha a létreho-
zandó új nemzet alapja a vallás, akkor a keresztényeket idegeníti el, ha a nyelv, 
akkor a muszlim arabokat is, további dezintegrációt eredményezve. A harmadik 
generációs „ifjútörökök” az utóbbi mellett  tett ék le voksukat. Problémát jelentett , 

II. 72. ábra. 

A gabona egységárának, az átlagfi zetésnek és a kett ő arányának ingadozása 

az Oszmán Birodalomban (1881 = 100%), 1864–1911

Módszertanilag helyes az árak 1880-as bázisévhez való viszonyítása, hiszen összevethetővé teszi a 

hullámokat nemcsak hosszuk, de amplitúdójuk alapján is.

A török külügyminisztériumi tisztviselők fi zetése 366 fi zetés alapján. Árak és az arányok %-ban, 1881 

= 100% (aranykurus/hó, 15 év felett i szolgálati idő, 21–50 között i mintaszám/év).

Findley, C. V.: Economic Bases of Revolution i. m. 84–85. adatai alapján saját számítás.
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hogy egyik Tanzimat korabeli modernizátor sem volt gazdasági teoretikus, 
  Abdülaziznak lassítania is kellett  a reformok sebességén, fő problémát ekkor már 
a növekedő államadósság kezelése, az államcsőd elkerülése jelentett e. Az állam-
csőd veszélye mellett  a nagyvezírek gyakori cseréje is (hogy a szultán saját hatal-
mát növelje velük szemben) a destabilizáció irányába hatott .

Az 1889-ben, a francia forradalom 100. évfordulója alkalmából alapított  
ifj útörök mozgalom (İtt ihat ve Terakki Cemiyeti, CUP) az 1896-os tömeges letartóz-
tatásokig (mely ideológiai és stratégiai változásokat eredményezett ) a kisebbsé-
gek szeparatista nacionalizmusát jelölte meg fő problémaként, mely ellen a par-
lamentarizmus bevezetésével, és egy vallások és etnikumok felett i nemzett udat 
kialakításával kívánt védekezni (İttihadı Anasır). 1909–1913 kudarcai belátt att ák 
velük ennek az elképzelésnek a helytelenségét (származásuk okán mind ismer-
ték a nacionalista szeparatizmus jelenségét), s 1913-as hatalomra jutásuk után 
egypárti diktatúrát kialakítva az állam erőszakos modernizációjának és homoge-
nizációjának programját hajtott ák végre. Meggyőződésüket erősen befolyásolta 
a szociáldarwinista nézetek egy speciális változata (mely a szociális kategóriák 
helyett  nemzeti kategóriákban gondolkozott ), s erre alapozva a korábbi liberális 
gondolatot (egyben az ellenzékbe szoruló Entente Liberale elképzeléseit) életkép-
telennek tartott ák a nemzetek között i küzdelemben. 944

A periféria határélménye döntő volt az ifj útörök mozgalom alapítóinak sor-
sában és céljaiban. E földrajzi jelenség jobban összekötött e őket (a vallás mellett ), 
mint bármilyen szociológiai jellemzőjük (egyébiránt a periferizálódás társadalmi 
szempontból is fenyegett e őket). A CUP tagjainak társadalmi státuszát kevesen 
vizsgálták szisztematikusan, s e tekintetben a szakirodalom igencsak ellentmon-
dásos. Feroz Ahmad az alsó középosztály tagjainak tekinti őket, majd másutt  a 
felemelkedő professzionális rétegeket tekinti bázisuknak. Allen szerint zömében 
fi atal (és alulfi zetett ) tisztek dominálták a mozgalmat. Bernard Lewis szerint a 
mozgalom bázisa a muszlim elit, míg Stanford Shaw szerint alsóbb rétegek moz-
galmáról van szó. Robinson szerint a technokrata értelmiség és nyugati orientált-
ságú tisztek egyvelege a mozgalom, míg Sina Akşin szerint fi atal, elitből toborzott , 
nyugatias műveltségű polgári mentalitású réteg volt a szerveződés bázisa.945 Az 
biztos, hogy a besorozott  katonák között  nem volt széles támogatói köre a moz-
galomnak, míg a városi polgárok között  jóval több akadt: az 1908-ban a felkelést 
 Resen városában kirobbantó  Niyazi bej 200 embere közül csak kilenc származott  
saját egységéből, s közülük is négyen kiléptek, mikor megtudták, hogy nem bolgár 
bandák ellen vonulnak fel. A forradalom kezdeti szakaszában kifejezett en a musz-

944   Hanioğlu, M. Ş.: Preparing for a Revolution. The Young Turks, 1902–1908. Oxford University Press, 
Oxford, 2001. 292.

945    Ahmad, F.: The Young Turks. The Committ ee of Union and Progress in Turkish politics 1908–
1914. Oxford, 1969. 6.  Ahmad, F.: The Making of Modern Turkey. London, 1993. 34.  Allen, H. E.: 
The Turkish Transformation. A Study in Social and Religious Development. Chicago, 1935. 6. 
 Lewis, B.: The Emergence of Modern Turkey i. m. 201., 208.  Shaw, S.: History of the Ott oman 
Empire and Modern Turkey. Reform, Revolution and Republic. The Rise of Modern Turkey 
1808–1975. Vol. 2, Cambridge, 1977. 263–264.  Robinson, R. D.: The First Turkish Republic. A Case 
Study in National Development. MA, Cambridge, 1963. 5.  Akşin, S.: Jön Türkler ve İtt ihat ve 
Terakki. İstanbul, 1987. 78.
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limokra támaszkodtak, s a helyi falusiakat is a földesúr, illetve a bolgár bandák 
elleni harc (és a nemzetközi beavatkozástól való félelem) vonta az oldalukra.946

Mint látható, az egyes vélekedések között  több ellentmondás van. Zürcher 
szerint közös jellemzőjük, hogy az egyetlen  Cavid bej kivételével, aki dönme volt, 
muszlimok (de ezen belül heterogén a csoport: İsmet İnönü apja kurd volt), ur-
bánusok és kvalifi káltak voltak. Ugyanakkor felmenőik között  földbirtokosok, 
magas rangú tisztek és alacsony beosztású hivatalnokok egyaránt voltak. 40 év 
felett i alig akadt között ük. 1906 előtt  a civilek domináltak között ük, a katonatisz-
tek szerepe csak ezután nőtt  meg. Ez utóbbiak átlagéletkora 29 év volt, tehát az 
1878 után született  generációról volt szó, zömmel kapitányi-főhadnagyi rangban 
(sokan muhadjir családból származtak), míg a mozgalom korábbi fázisát megha-
tározó civil generáció átlagéletkora 38 év körül volt, kis szórással. Szintén közös 
volt bennük, hogy a birodalom perifériáiról származtak, főként a szűkülő balkáni 
és kaukázusi élett érből, mint erre neveik is utalnak ( Filibeli Hilmi pasa,  Selanikli 
Mustafa Kemal,  Resneli Niyazi bej,  Rodoslu Sülejman) (II. 150. táblázat).947

A hét alapítóból négy az orosz megszállás alatt i kaukázusi területekről érke-
zett , egy  Albániából és kett ő  Kurdisztánból.  Anatóliából egy sem származott , azaz 

946    Zürcher, E. J.: The Young Turk Legacy and Nation Building. From the Ott oman Empire to  Atatürk’s 
Turkey. I. B. Tauris, London, New York, 2010. 26–41.

947    Zürcher, E. J.: The Young Turks – Children of the Borderlands. Turkology Update Leiden Project. 
Working Papers Archive. Department of Turkish Studies, Universiteit Leiden. htt p://allturkey.am/
wp-content/uploads/2013/03/The-Young-Turks-%E2%80%93-Children-of-the-Borderlands.pdf és 
 Zürcher, E. J.: The Young Turks – Children of the Borderlands? International Journal of Turkish 
Studies, 9, 2003/1–2. 275–286.

II. 150. táblázat.

Az ifj útörök vezető réteg megoszlása származási hely szerint 

különböző időpontokban

Születési hely 1889–1906
1906–1918: 

központi bizott mány 
(Heyet Merkeziye)

1906–1913: 
katonatisztek

Összesen %

 Isztambul  2  4  8 14 21

 Balkán
5 + 2 (elveszett  
provinciákból)

11 11 29 44

Égeikum
3 ( Rodosz, 

 Szmirna,  Kréta)
4 (Leszbosz, 

 Kréta,  Szmirna)
1 ( Szmirna)  8 12

Arábia  2  0  0  2  3

Kurdisztán  2  1  0  3  5

Kaukázus
4 (orosz 

megszállás alól)
 1  0  5  8

 Anatólia  0  4  1  5  8

Összes ismert 20 25 21 66

 Zürcher, E. J.: The Young Turks – Children of the Borderlands. Turkology Update Leiden Project. Working Papers 

Archive. Department of Turkish Studies, Universiteit Leiden; és még: International Journal of Turkish Studies, 9, 

2003/1–2. 275–286.
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leszögezhető, hogy a nem török muszlim népek körében a nemzeti ébredés – a fe-
nyegetett ség, illetve a keresztények nemzeti ébredéséből eredő szeparatizmus el-
utasítása miatt  – hamarabb végbement, mint a török etnikum esetében. A 66 ismert 
születésű ifj útörök vezetőből 29 (41%) a  Balkánról, további nyolc az Égeikumból 
származott . A török nacionalista teoretikusok,  Mehmet Ziya Gökalp (1876–1924), 
Tekin Alp (eredeti neve  Mojse Kohen, 1883–1961), Jusuf  Akçura (1876–1933), 
 Hüseinzade Ali Turan (1864–1941), Ahmet  Ağaoğlu (1869–1939) és Mehmet Emin 
 Yurdakul (1869–1944) egyike sem származott  török többségű területről. Négy kö-
zülük az  Orosz Birodalomban született , egy zsidó családban, egy pedig egy félig 
kurd, félig török családban  Kurdisztánban.948 

Az ifj útörök mozgalom döntő mértékben a modernizációs kihívásokkal küsz-
ködő tradicionális muszlim középosztály (kiskereskedők, céhesek szemben a  
modern keresztény középosztállyal) állami hivatalt vállaló, kis jövedelemmel ren-
delkező fi ainak mozgalma volt (egy olyan berendezkedés modernizációja mellett  
tett ék le voksukat, mely gyakran többhavi késéssel utalta fi zetésüket), amely tehát 
a fenyegetett ség élménye mellett  a neofi ták buzgalmának érzékenységével reagált 
a mindennapi megélhetési problémákra.

II. 6. IPAR, KERESKEDELEM, INFRASTRUKTÚRA

II. 6. 1. Az Oszmán Birodalom kereskedelme, ipara, 
közlekedése (1878–1914)

Az 1820–1853 között i periódust szokás angol érának is tekinteni az Oszmán Biro-
dalom kereskedelmében: a brit magatartás  Mohamed Alival szemben látszólag 
a birodalmi centralizáció támogatását jelezte (amelynek gazdasági racionalitása a 
britek részéről érthető: egy integrált, azonos szabályrendszerrel jellemezhető piac 
jóval nagyobb előnyökkel kecsegtet, mint sok kicsi erőtlen vagy éppen erős en-
titás). E korszakban a birodalom kereskedelmi volumene igen gyors mértékben 
növekszik, miközben a hazai textilipar válságot élt át. Mivel azonban a kereske-
delem ekkor a teljes GDP 6–8%-át, a mezőgazdasági termelés 12–15%-át érintett e, 
így e hatás még csak a parti sávra korlátozódott .949 A szabadkereskedelmi egyez-
ményekre nem kell úgy tekinteni, mint amelyek közvetlenül felelősek bizonyos 
folyamatokért, inkább azok legalizálásaként, betetőzéseként kell őket értékelni. A 
 Török Birodalom felé a brit érdeklődés elsősorban azért fordult, mert a napóleoni 
háborúk után megszerzett  gazdasági dominanciája, piaci hegemóniája  Európában 
az iparosodó német területek protekcionista iparpolitikája miatt  meggyengült – 
1830 előtt  a német területekről érkező gabonáért cserébe a britek iparcikket expor-
táltak, elkerülendő a külkereskedelmi defi citet és az egyoldalú függést –, a pörgő 

948    Zürcher, E. J.: The Young Turk Legacy and Nation Building i. m. 95–110.
949    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 11.
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brit gazdaság működtetéséhez, az áruk elhelyezéséhez pedig új piacra volt szük-
ség.950 A  Török Birodalom angol irányú exportjának éves növekedése a korábbi 
5%-ról 7%-ra ugrott  a balta-limáni egyezmény hatásaként 1838–1854 között , míg 
érdekes, hogy brit szempontból az 1838–1854 között i éves exportnövekedés csak 
3,5%-os volt, korábban viszont 6%-os (igaz, abszolút értékben ez ugyanakkora 
bővülés volt). A teljes kereskedelmi növekedés 1838 után 5%-os évi rátát muta-
tott , magasabbat, mint korábban. 1873-ig 11-12 évenként megduplázódott  a keres-
kedelem volumene, míg 100 évvel korábban az angol kereskedelmi társaság 4-5 
milliós levantei importja 1720–1740 között  „csak” 5-6 millióra, 20 év alatt  25%-kal 
nőtt .951 Az oroszok részesedése viszont éppen a szabadkereskedelmi egyezmények 
1839–1841-es kiterjesztésével kezdett  esni (korábban az 1829-es békeszerződésnek 
köszönhetően éppen ők voltak privilegizált helyzetben a többiekkel szemben), a 
franciák pedig tulajdonképpen  Napóleon egyiptomi kudarca óta elvesztett ék le-
vantei kereskedelmi egyeduralmukat.

A következő, 1854–1877 között i periódus a külső hitelfelvételek és a növek-
vő pénzügyi függőség korszaka. A kedvező kereskedelmi trendek egyértelműen 
véget értek az amerikai polgárháború befejeztével, de a birodalom kereskedelme 
ett ől függetlenül bővült, az angol befolyás erőssége töretlen maradt. 1882 (mikor a 
Dett e Publique jelentős befolyásra tesz szert a kereskedelemben) és 1903 (az újabb 
hitelfelvételi hullám és az újabb tartományi reformok kezdete) között  a birodalom 
kereskedelme alig volt defi cites, igaz, közben az egy főre eső jövedelmek sem nőt-
tek.952 Ezt követően a birodalom tartományai közötti munkamegosztás a nyugatiakkal 
való kooperativitás növekedése mellett annak ellenére gyengült, hogy jelentős közlekedésfej-
lesztési projekteket indítottak be, kihasználva az egymással rivalizáló hatalmakat (melyek 
ugyanakkor nem mindig tartott ák szem előtt  a birodalom gazdasági szerkezetét, 
érdekeit). Hamburg, Manchester és  Marseille jobban vonzott ák a török árut, mint 
a birodalom két szomszédos provinciája: a világpiaci integráció erősségét jelzi a 
tény, hogy a 80%-ban rurális, tehát önellátónak tekinthető Oszmán Birodalom tex-
tilipari szükséglete 80%-át külföldről szerezte be, ami a háziipar meggyengülését is 
jelenti. E periódusban jelentős tőkebefektetésre is sor került, igaz, ebben már nem 
a kivonulófélben lévő britek jeleskedtek, noha a kereskedelemben betöltött  szere-
pük vitathatatlan maradt. Ugyanakkor belföldön a hangsúly lassan átt evődött  a 
piacosítható növényekre a létfenntartáshoz szükséges kultúrák mellett . 1913-ban 
a GNP 14%-a került exportra, a mezőgazdasági termelés értékének 25%-a, miköz-
ben az import a GNP 18%-át tett e ki: az export 1880 körül a GDP-nek csak 6–8%-a 
volt, míg 1840 körül 4%-a, a fejlődés tehát az 1913-as érték alacsony volta mellett  is 
szembetűnő, különösen hogy maga a GDP is növekedést mutatott .953 Ekkor az im-
port kétharmada iparcikk volt, az exportált termékek 90%-a mezőgazdasági áru, 
jelezve a birodalom beilleszkedését az európai munkamegosztás trendjeibe.

A  Török Birodalom exportja ötszörösre nőtt  a szabadkereskedelem idején, 
1840–1910 között , importja pedig hat és félszeresre – fi gyelembe véve, hogy a vi-
lágháború kitörése előtt i évtizedben az árak alacsonyabbak voltak, mint 1840 kö-

950   Uo. 19.
951   Remarques sur plesieurs branches de Commerce et de Navigation deuxiéme partie i. m. 140.
952    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 15–23.
953   Uo. 15–26. 
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rül, a volumen növekedése még ennél is nagyobb volt (1880-as konstans árakon 
nyolc- és kilencszeres a növekedés). Míg 1840 körül a birodalmi export 4,7 millió 
font volt, az import ennél csak 10%-kal több, addig 1910 körül a 28,4 millió angol 
fontot kitevő birodalmi exportot a 39,4 milliós import már bő 40%-kal múlta felül. 
Az importt öbbletért elsősorban – a krími háború és az 1876–1878-as válság nyil-
vánvaló hatása mellett  az 1860–1870-es és az 1900 utáni évek voltak felelősek.954 
Mivel Pamuk szerint az oszmán mezőgazdaság össztermelése megduplázódott  
1860–1914 között , ami alatt a maradt az export növekedésének, így bizonyítható, 
hogy a mezőgazdaság termelésének egyre nagyobb hányada került kivitelre (az 
1889-es 18,4%-ról az 1910-es 22,3%-ig és az 1913-as 26,5%-ig), ami alátámasztja 
a nemzetközi munkamegosztásról szóló elképzeléseket, valamint a modernizáció 
mezőgazdaságból történő fi nanszírozásának elméletét.955 

Még szomorúbb tény, hogy – mivel a világkereskedelem általánosságban 
véve is bővült – az egy főre jutó oszmán exportnak nemcsak az értéke (1,35 font a 
4,45 angol fontt al szemben), de a növekedési üteme is az európai átlag alatt maradt 
(a világkereskedelem bővülése nyolcszoros volt konstans áron 1840–1913 között , 
az európai exporté hétszeres, a dél-amerikai, az ázsiai hat és félszeres). Az egy 
főre jutó oszmán export az afrikai kétszerese és az ázsiai négyszerese volt, de csak 
negyede a dél-amerikainak és harmada a mexikóinak. Ezek a perifériák protekcio-
nizmusuk révén (lásd a textilipar helyzetét) voltak sikeresebbek.956 

A városi lakosság az 1840-es 1,4 millióról (17%) 1910-re 3,3 millióra nőtt  (22%), 
ami lehetővé teszi a belső agrárpiac bővülésének mérését. A növekedés 45%-át  Isz-
tambulé adta. A belpiac kétszeres bővülése így is eltörpült az ötszörös exportnöve-
kedés mellett .957 (Az egy főre jutó belpiaci fogyasztás nagyobb volt, mint az export.)

1879 után az újabb nekilendülés már kisebb ütemű exportnövekedést hozott  
(6,5%-os évi bővülésről 2,7%-ra csökkent), és az importnövekedés üteme is vissza-
esett  évi 5,2%-ról 2,5%-ra). A kereskedelmi forgalom 1896-ban az államháztartással 
volt egyenértékű (a  Török Birodalom bevételei és kiadásai 1898-ban egyaránt 18 mil-
lió török líra körül alakultak). A török behozatal 1896-ban 1713 millió piasztert tett  
ki, ez akkor 130 millió piaszteres aktívumot jelentett , de értéke 1912-re megduplá-
zódott  (II. 130. táblázat). A behozatal és kivitel szerkezetét a II. 151. táblázat mutatja.

A legfontosabb külkereskedelmi partnerek  Anglia (1479 millió piaszter), 
 Franciaország (630 millió piaszter) és a  Monarchia voltak (649 millió piaszter). 
 Németország ekkor még 57 millió piaszterével  Oroszország (183 millió), Bulgá-
ria (  159 millió),  Olaszország (109 millió),  Románia (95 millió),  Perzsia (69 millió), 
 Egyiptom és   Belgium (70-70 millió) után következett  csak. 

954   Uo. 24. Meglepő, de az európai kivitel ugyanúgy a GDP 4%-a volt 1830-ban, mint a török, s 1914-
ben 14–17%-on állt mindkett ő. ( Anglia exportja viszont a 18. századi GDP 5%-áról a 20. századra a 
GDP 40%-ára nőtt , s ez is azt bizonyítja, hogy a liberális gazdaságpolitika a gazdaságilag fejlett ebb 
országnak mindig kedvezőbb.) 

955    Pamuk, Ş.: Commodity Production i. m. 179.
956    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism  i. m. 25. Nem kívánok állást foglalni 

abban a kérdésben, hogy a szabadkereskedelem vagy a protekcionizmus-e a helyes gazdaságpo-
litika, hiszen   Bulgária esetében a protekcionizmus  Berov szerint nagyobb kiesést eredményezett , 
mint a szabadkereskedelem, igaz, e művét  Berov a rendszerváltás idején, részben (gazdaság)poli-
tikai legitimációs céllal írta.

957    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 181.
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1911-re drámaian változott  a helyzet: a behozatal már 4250 millió piasztert tett  
ki, a kivitel viszont csak 2500 millió piaszter volt. A birodalom jelentős passzívu-
mot halmozott  fel a két legfontosabb partnerrel és a két nagy kereskedelmi rivális-
sal,  Angliával (848 millió vs. 537 millió) és a Monarchiával szemben (765 millió vs. 
220 millió) (II. 152. táblázat). Ehhez képest a német, az olasz, az orosz és a bolgár 
(200 millió) export, illetve aktívum nem is volt olyan jelentős,  Franciaország pedig 
szinte „hagyományosan” passzívummal zárt (392 vs. 440 millió).958

958    Szende Gy.: Törökország gazdasági viszonyai i. m. 157.

II. 151. táblázat. 

A  Török Birodalom exportja és importja (milliárd piaszter), 1909–1912

Év Import Export

1909/1910 3,573 2,238

1910/1911 4,268 2,539

1911/1912 4,507 3,150

 Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m.

II. 152. táblázat. 

A  Török Birodalom exportja és importja országonkénti bontásban 

(millió piaszter), 1910–1912

Partner Behozatal a birodalomba Kivitel a birodalomból Kivitel–behozatal  

1910/1911 1911/1912 1910/1911 1911/1912 1910/1911 1911/1912

 Anglia 845 994 537 597 –308 –397

 Osztrák–Magyar 
Monarchia

765 683 219 346 –546 –337

 Németország 389 516 130 351 –259 –165

 Franciaország 392 393 440 468 48 75

 Oroszország 279 304 91 94 –188 –210

 Olaszország 364 245 148 55 –216 –190

 Belgium 167 202 61 66 –106 –136

 India 193 197 25 25 –168 –172

  Bulgária 200 146 79 68 –121 –78

 Románia 106 122 53 60 –53 –62

 Szerbia 4 40 30 13 26 –27

 Görögország 25 28,5 38 44 13 15,5

Dett e Publique 13 6,3 331 678 318 671,7

 Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 131–133. Vö. II. 130. táblázat.
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Jól látható, hogy (1) a  Monarchián kívül szinte minden nagyhatalom jelen-
tősen növelte a bemutatott  periódusban forgalmát (a háborúzó olaszokat kivé-
ve); (2) hogy  Németország számára a török nyersanyag szerepe egyre fontosabb 
lett ; (3) ez rivalizálást okozott  szövetségesével, a Monarchiával; (4) az oszmán 
passzívum szerepe a brit gazdaság működtetésében volt a legjelentősebb; (5) 
 Franciaország kereskedelme továbbra is defi cites volt az oszmánokkal szem-
ben a sok luxuscikk miatt  (amit viszont európai elosztóként jelentős haszonnal 
tudtak továbbadni a közvetítő kereskedelem révén); (6) a birodalom a balkáni 
országokkal szemben is defi cites kereskedelmi mérleggel bírt; (7) a Dett e Pub-
lique által bonyolított  kereskedelem évi 600 millió piaszter bevételtől fosztott a 
meg az államot, mely exportja negyedét tett e ki; (8) Bulgária   számára a török 
kereskedelmi kapcsolat az ország kis mérete ellenére is jelentős tényező volt, s 
így gazdaság- és külpolitikája összeütközésbe került, mivel a kapcsolatok 1912-
es megromlása miatt  az évi 80 millió piaszter (16 millió frank) kiesése nem volt 
elhanyagolható (főleg hogy a Balkán- háború több kiadást, mint bevételt eredmé-
nyezett , a megszerzett  területek gazdasági értéke pedig kicsi volt az elveszített  
 Dobrudzsával szemben). A bolgár dilemma – a gazdasági érdek nem esett  egy-
be a nemzeti célokkal – azt eredményezte, hogy  Németország nem támogatt a 
a bolgár külpolitikát, mivel annak céljai nem egyeztek a német gazdaságpoli-
tikai célokkal sem: a térségben gazdaságilag egymásra utalt országok között i 
együtt működés elősegítésével és a  Balkánon való szabad gazdasági közlekedés-
sel. Gazdasági értelemben inkább  Szerbia és  Görögország volt Bulgária   ellenfele 
hasonló és egyoldalú exportszerkezete miatt , noha katonai értelemben legalább 
ideiglenesen szövetségesnek számított ak.

Ha ezek után megnézzük a birodalom kereskedelmi egyenlegét termékcso-
portokra lebontva (II. 153. táblázat), világossá válik, hogy (1) a birodalom még 
alapélelmiszerből sem volt önellátó, (2) az ipara alulfejlett ségét bizonyítja export-
jában a sok nyersanyag (41%) és a kevés késztermék (9%); (3) volumene alapján 
nem véletlen, hogy a gazdaságtörténeti szakírók a textilipar elemzésére helyezik 
a hangsúlyt, egyrészt ez adta a kereskedelem (33%) és a defi cit zömét (1000 millió 
piaszter, míg 1897-ben csak 160 millió volt!), ami rávilágít az ipari forradalom el-
maradására, illetve a térség felvevőpiac jellegére. 

(4) Nemcsak a gépek hiányoztak (az import is csak 100 millió piaszter volt, 
ami alátámasztja, hogy gépesített  ipar alig létezett , a fém- és kerámiacikkek 300–
400 milliós importt ételt jelentett ek), de a birodalmat kóros nehézipari nyersanyag-
hiány (fémek) jellemezte, noha ásványkincsekben gazdag ország volt. Ez még a 
két világháború között i jugoszláv szituációnál is súlyosabbnak bizonyult, hiszen 
ott  az ásványkincsek hazai felhasználása és exportja legalább enyhített  a tőkehiá-
nyon,959 míg az oszmán állam esetében a bányajövedelmekre sem lehetett  támasz-
kodni a bányászat fejletlensége és a hazai tőke hiánya miatt .

Az oszmán viszonyokra jellemző volt, hogy a felvásárolt gyapotot a külföldi 
akár ötszörös áron is értékesíteni tudta, ha fonalként hozta vissza, s 1910-ben a 40 
millió kg-os termelés közel fele nyersanyag formájában került exportra (18 ezer t, 

959    Bíró L.: A jugoszláv állam, 1918–1939. MTA Történett udományi Intézet, Bp., 2010. 167–200.
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98 millió piaszter – 5500 piaszter/t egységáron).960 1914-ben ezért oszmán kereske-
dőtársaság alapult, mely 200 ezer fontot invesztált a hazai termékek török keres-
kedők általi felvásárlásának, illetve exportjának támogatásába. A két cementgyár 
sem tudta fedezni csak a hazai szükséglet felét. A 80 ezer tonnás behozatal (20 mil-
lió piaszter, 250 piaszter/t)  Németországból,  Belgiumból és a  Monarchiából jött . 

Bulgária,    Románia,  Szerbia és  Oroszország gabonaszállítása a  Török Biroda-
lomba 1910–1911-ben 107–121 ezer tonna volt (100 millió piaszter, 820 piaszter/t), 

960    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 102.

II. 153. táblázat. 

Az oszmán import és export termékszerkezete (millió piaszter)

Termék
Behozatal Kivitel Különbözet  (többlet)

1910/1911 1911/1912 1910/1911 1911/1912 1910/1911 1911/1912

Élő állat   63,7     52,0     70,0     48,0         6,3       -4,0

Állati élelmiszer     64,9     85,7   111,0   107,0       46,1       21,3

Gabona, liszt   543,0   410,8   225,0   388,0   –318,0     –22,8

Zöldség, gyümölcs, 
konzerv

    35,0     39,0   490,0   523,0     455,0     484,0

Kávé, kakaó, tea   126,0   150,0     25,0   128,0   –101,0     –22,0

Cukor   365,0   335,0     11,2     12,1   –353,8   –322,9

Víz, hó, jég     56,7     72,1       1,5       1,6     –55,2     –70,5

Ipari olaj, zsír   185,0   202,0   106,0     85,0     –79,0   –117,0

Tüzelőanyag     53,0     69,0     56,0     80,0         3,0       11,0

Vegyipari cikkek, 
festékek

    65,0     70,0     56,0     80,0     –90,0       10,0

Gyógyszeripari 
termékek

    27,0     29,0   158,0   100,0     131,0       71,0

Lőpor, fegyverek     37,5     33,0       1,6       0,0     –35,9     –33,0

Fém- és kerámiacikkek   301,0   398,0     64,0     59,0   –237,0   –339,0

Fa és faáru     96,0   115,0     31,0     36,5     –65,0     –78,5

Papír     70,0     73,0       5,0       6,0     –65,0     –67,0

Bőripari cikk   159,0   165,0     88,0   100,0     –71,0     –65,0

Textil 1566,0 1711,0   614,0   771,0   –952,0   –940,0

Gumi     36,0     30,0       1,0       1,3     –35,0     –28,7

Gépek   100,0   155,0       0,5       0,9     –99,5   –154,1

Óra, hangszer     20,5     23,0       0,5       0,6     –20,0     –22,4

Bizsu, fez, dísz   100,0   140,0       2,0       4,0     –98,0   –136,0

Összesen 4190,0 4479,0 2203,0 2571,0 –1987,0 –1908,0

Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 132–133.
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míg a következő két évben 55–63 ezer tonna (ekkor javult a török mezőgazdaság 
teljesítőképessége). Bolgár szempontból 1912–1918 eseményei ezért is károsak vol-
tak a kisparasztság számára. A török búzaexport ugyan egy év alatt  7 ezer tonná-
ról 38 ezer tonnára nőtt  (4,7–31 millió piaszter, 670–815 p/t), de 174 ezer tonna liszt 
jött  be az országba még mindig (700 ezer ember éves élelme).961 Nagy szerencsének 
bizonyult az első világháború idején, hogy a török malomipar fejlődőképesnek 
mutatkozott , így az importfüggés enyhült, s a korábbi időszakkal szemben gabo-
nából önellátóvá vált az ország.  Konstantinápolyban 1916-ban 19 malom műkö-
dött , és teljes kihasználtsága esetén évi 2 millió, egyenként 75 kg-os zsák gabona 
őrlése volt biztosított .962 Ez a 150 ezer tonna akkor 600–800 ezer ember (nagyjából 
a főváros lakossága) évi szükségletét fedezte.

Mivel az agrárexport a két világháború között i Törökország  kereskedelmében 
is jelentős szerepet játszott , érdemes felvázolni a világháború előtt i viszonyokat. 
Egyértelmű az előbbiek alapján, hogy a mezőgazdasági export fő terméke 1878 
után nem a gabona volt. A háború előtt i füge- és mazsolaexport jelentőségére utal, 
hogy az 1929-es export volumene nem múlta felül az 1911-est. A 16 ezer tonna 
exportált tojás 68 millió piasztert hozott  (4250 p/t), a 69 ezer tonna datolya 60 millió 
piasztert (869 p/t), míg a rizsimport jelentős volt, 101 ezer tonna. A bab, borsó, 
lencse exportja 51 ezer tonnás volument ért el ( Anglia,  Franciaország,  Németor-
szág,  Olaszország felé). A mogyoró és dió exportja 33 ezer tonna volt 124 millió 
piaszter értékben a  Fekete-tenger partjáról (3750 p/t), a fügeexport  Szmirnából 
35 700 tonna (72 millió piaszter, 2050 p/t), a 66 ezer tonna egyéb gyümölcs export-
értéke 51 millió piaszter volt (770 p/t), célországa  Anglia,  Oroszország és  Románia. 
A 40 ezer tonna (190 millió piaszter, 4750 p/t) mazsola zöme Szmirnából  Angliába, 
 Németországba és  Hollandiába,  Franciaországba került. Az arábiai kávé kivitele 
(15 ezer tonna, 100 millió piaszter, 6400 p/t) jelentős volt, de ezt ellensúlyozta a tea 
behozatala (2500 t, 25 millió piaszter, 10 000 p/t) és 200 ezer tonna cukoré (350 
millió piaszter, fele a  Monarchiából, negyede  Oroszországból, 1750 p/t). A törö-
köknek nem volt cukorgyáruk,  Sivasban állt üzembe az első 1916-ban. Mivel a 
cukor igen keresett  cikk volt, a Monarchia hajósai gyakran nem pakolták ki a kikö-
tőben, hogy ne kelljen vámtételeket fi zetni, hanem a hajóról szállított ák el a török 
megrendelők. Sok esetben – főleg spekulációs céllal – megrendelő hiányában is 
érkezett  „bejelentetlen” cukorrakomány és igen gyakran gazdára is talált. 

A 14 ezer tonna olívaolaj (69 millió piaszter, 4900 p/t) nagy része  Romániába, 
 Bulgáriába és  Franciaországba ment, az  USA-ból gyapotmagolaj érkezett . 172 ezer 
tonna petróleum (110 millió piaszter, 640 p/t) jött  az országba, ennek fele  Orosz-
országból, negyede Romániából, illetve az USA-ból. A 420 ezer tonnás szénbeho-
zatal (56 millió piaszter, 133 p/t) 80%-a  Angliából érkezett , a hasonlóan 450 ezer 
tonna felett i szénexport viszont csak 13 millió piasztert ért rosszabb minősége 
 miatt , s a hazai igények növekedése folytán ez is pár év alatt  a harmadára esett  
vissza (30 p/t).963 Jelentős tételt képviselt a 200 ezer tonnás krómexport, mely 50 
millió piasztert tett  ki. Ehhez képest az ólom-, réz- és smirgelexport elenyésző volt, 

961   Uo. 135.
962    Balázs J.: Gazdaság az Oszmán Birodalomban i. m.
963    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 138.
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pedig az ország ebből is jelentős készletekkel rendelkezett . A 606 tonna ópium 
(110 millió piaszter) zöme  Angliába került, miként a 100 milliós szőnyegexport 
zöme is, a nyersgyapot viszont a  Monarchiába (56–98 millió piaszter), a nyers-
selyem 90%-a  Franciaországba (160 millió piaszter), a 23 milliós fezimport zöme 
osztrák eredetű volt. A gépimport nagy része pedig német eredetűnek számított . 

Az áruk fajlagos értéke is mutatja, hogy a török exportt ermékek között  volt 
drága (füge, mazsola, mogyoró, kávé, olajbogyó), ezért nem is volt szükségszerű 
a gabonaexport forszírozása.

A Monarchia kiviteli cikkei ( Törökországba) közül a legfontosabb a cukor volt 9500 
vagonnal, a második helyen – a török gondatlanság, illetve az állatt enyésztés 
„eredményeképpen” – a fa állt 7500 vagonnal. Emellett  a papír-, agyag-, üveg-
áruk, fonalak, vasáruk, gépek, gyufa és vegyészeti cikkek importja volt jelentős 
török részről. A csokoládéimport svájci monopólium volt. A hántolatlan rizs felét 
 Rangoon, 20%-át egyiptomi, 10-10%-át holland és japán exportőrök biztosítot-
ták, a hántolt rizs  Triesztből,  Fiuméből,  Hamburgból,  Brémából és  Genovából 
érkezett . A lisztimport 40%-a román, 35%-a orosz, 15%-a bolgár eredetű volt. A 
szeszbehozatal (70 ezer mázsa) orosz kézbe került, kétszeresen meghaladva a ko-
rábban domináns osztrák–magyar eredetű behozatalt. A sörfogyasztást a hazai 
gyárak kapacitása fedezte, emellett  müncheni, kőbányai és pilseni sör érkezett  
az országba. A borfogyasztás – érthető okok miatt  – jelentéktelen, azt is fedezte 
Rishon le Zion bora. Ásvány- és gyógyvizek behozatala is jelentéktelen, hiszen az 
ország adott ságai e szempontból kedvezők, a Vichy- és a Hunyadi-víz érdemel 
említést.964

A kávébehozatal 85%-a brazil eredetű volt, hátt érbe szorítva a trieszti im-
portot. Tejet  Svájc exportált, vajat  Magyarország,  Olaszország és  Dánia, marga-
rint  Franciaország és az  USA. A hús- és halkonzervek  Angliából,  Norvégiából, 
 Franciaországból,  Olaszországból,  Hollandiából érkeztek. A textilbehozatalban 
az egyenruhákat illetően  Anglia javára dőlt el a verseny a Monarchiával szem-
ben, ugyanis a török hadsereg a khaki színű egyenruha mellett  döntött . A brassói 
szövet a német utánzatok miatt  vesztett  tért. Egyébként a textilbehozatal 20-20%-
át  Anglia és  Franciaország ( Roubaix) adta,  Belgium és  Németország 10-10%-kal 
részesedett , a maradék 40% a Monarchiából érkezett . A pamutbehozatal nagy 
vesztese az olasz állam volt, melynek olcsó termékei az olasz–török háború miatt  
kiszorultak a piacról – az olasz árukra ugyanis 100%-os vámemelést írtak elő a 
törökök –, helyét a Monarchia vett e át (de ez sem volt hosszú életű a világhábo-
rú következményei miatt ).965 A ponyva, fez, sátorszövet és a papír zöme szintén 
osztrák–magyar vagy német eredetű volt.

Az üveg felét szintén a Monarchia szállított a, a másik felén  Németország, 
 Anglia és  Belgium osztozott . A cement 20%-a szintén osztrák–magyar eredetű 
volt, a francia, belga és angol gyárak vitt ék a prímet. A szeget és a vasedényeket a 
magyarok és osztrákok, a rúdvasat, síneket a belgák szállított ák. Sarlót  Ausztria, 
vasfűrészt az USA, egyéb termékeket a svédek hoztak be. A fabehozatal (főleg 
bányafa) jelentős része a Monarchiából és Romániából, illetve Svédországból és 
 Oroszországból származott . A bútorszállítás a Monarchia és  Németország üzlete 
volt, miképp a lámpa és kefe exportja is. A kalapexport olasz, a gyapjúkesztyű 

964    Szende Gy.: Törökország gazdasági viszonyai i. m. 160.
965   Uo. 161.
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exportja német kézben volt, a linóleum a vegyiparilag legfejlett ebb  Angliából ér-
kezett . 

A bőrversenyben a  Monarchia alulmaradt  Angliával,  Belgiummal és  Fran-
ciaországgal szemben. A festék iránt nagy volt a kereslet,  Németország, a Monar-
chia,  Franciaország és  Anglia vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen volt ebben az 
iparágban. Hamuzsírt (fehérítéshez) a Monarchia, ként (a szőlészethez) Szicília 
szállított , a szappan forrása  Németország és  Franciaország volt. A petróleum ára 
a nagy román–orosz–német–amerikai verseny miatt  alacsony volt a háború előtt i 
években.

A mezőgazdasági gépek behozatalában a Monarchia mellé 1910 körül kez-
dett  felnőni  Kanada és az  USA is. A kerékpárok német, a varrógépek német és 
amerikai eredetűek voltak.

A kiviteli cikkek közül a mazsola az aydıni vilajet egyik legfontosabb export-
cikke (a rézgálic és a kén pedig importt erméke) volt. A felvevőpiacok közül  Ang-
lia,  Ausztrália és az USA emelkedett  ki (60%). A 40%-nyi kontinentális export 
 Németországban, a Monarchiában,  Hollandiában és  Olaszországban kötött  ki. A 
füge szintén az aydıni vilajet kiviteli cikke volt: főként  Anglia, az USA, a Monar-
chia és  Németország vásárolta. A gyakori sáskajárás miatt  csak az adanai kerület 
rendelkezett  értékelhető pamutexportt al, ami  Franciaországban,  Spanyolország-
ban,  Németországban, a Monarchiában és  Olaszországban volt keresett .

Az ópium felvásárlója  Anglia (30%) és az USA (40%) volt, nem mintha sok 
kábítószer-élvező lett  volna e két országban vagy orvosi célokra alkalmazták vol-
na, egyszerűen továbbexportálták  Kínába, jelentős hasznot zsebre téve. Az aydıni 
vilajet árpatöbblete (200 000 t) fele  Angliába, 30%-a  Franciaországba, a maradék 
Itáliába került. A bőrexport (csak az aydıni vilajetben 2,3 millió bőrt állított ak elő) 
 Ausztria–Magyarországba,  Angliába és  Németországba irányult. Az aydıni do-
hány az USA-ba,  Angliába,  Németországba és Olaszországba került, a trebizondi 
vilajeté  Alexandriába és  Rott erdamba.966

Az olívaolaj fele az országban maradt és a szappanfőzésnél hasznosított ák. 
A szezámexport  Bulgáriába,  Oroszországba és  Franciaországba irányult. A 40 000 
tonna  Aydınban termett  bab zömét exportálták, és 70%-a  Franciaországba, 30%-a 
Spanyol- és Olaszországba került. A 60 000 hl bor (2:1 arányban osztozott  rajta 
 Anatólia, illetve  Szíria és  Palesztina) 75%-a  Hollandiába, 10%-a  Németországba 
ment.  Palesztina narancsexportja 7 millió piaszter volt, a szappanexport ugyan-
ennyi, a gyapjú 5 millió piasztert tett  ki ( Franciaország,  Anglia, USA).  Jaff ában 
közel 500 citrusültetvény virágzott  800 ezer fával. A 33 millió narancs (25 ezer 
font) hatodát helyben fogyasztott ák el, a többit Egyiptom és  Törökország vett e  
át.  Jaff a,  Haifa és  Akkó együtt esen 26 millió gyümölcsöt, 2000–4000 kile búzát, 
1,3–1,8 millió oka olívaolajat exportált fénykorában, az 1870-es évek közepén.967

A török ipar még a mezőgazdaságnál is kedvezőtlenebb helyzetben volt, 
részben a háziipar dominanciája, részben a külföldi kapitulációk, kedvezmények 
monopolhelyzetet teremtő jelenléte miatt . Jellemző volt az országra, hogy míg 
búzát exportált, addig lisztet importált, gyapjút és gyapotot exportált, ugyan-
akkor textilt, vásznat hozott  be. Az exportt ermékek alacsony feldolgozott ságú, 
kis hozzáadott -értékkel rendelkező árucikkek voltak, míg az importot a drágáb-

966   Uo. 169–170. 
967    Owen, R.: The Middle East i. m. 177.
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ban eladható késztermékek uralták. Az ipari termelés jelentős részét szintén ala-
csony feldolgozott sági fokú bányászati termékek tett ék ki. 1890-ig Törökország 
a  világ első krómérckitermelőjének számított . A 19. század végén barnaszénbá-
nyászat kezdődött  el  Uzunköprünél,  Yalovánál, az  İzmiri-öbölnél és a  Moszul és 
 Diyarbakır vilajetekben. A kénlelőhelyek kiaknázása is kezdetét vett e, s a kora-
beli újságok beszámolói szerint a külszíni fejtéssel kinyerhető kén igen jó minő-
ségű volt. A működő bányatársaságok nagy része külföldi kézen volt. A francia 
Companie Industrielle des Mazures már 1865-ben megkezdte a  Balıkeşir mellett i 
bóraxérc kiaknázását. 1887-ben aztán a bányák az angol Borax Consolidated Li-
mited kezébe kerültek. Közös francia–olasz vállalkozásként 1882-ben kezdődött  
meg az ereğli gazdag szénlelőhelyek kiaknázása. 1896-ban a francia La Societe 
Francaise d’Heraclee mintegy 15 millió frank értékben részvényeket, illetve 10 
millió frank értékben kötvényeket bocsátott  ki, s megszerezte a bányák egyedüli 
üzemeltetésének a jogát. A kibányászott  szén elszállítására kikötőt épített ek. A 
francia cég az 1895-ben megszerzett  bányászati koncessziót egészen 1946-ig ér-
vényesíteni tudta.968

Noha a geológiai adott ságok kedvezők voltak, az oszmán állam így is jelentős 
szén- és fémimportra szorult. A herakleai ( Ereğli) szénbánya csak  Konstantiná-
polyt és a fekete-tengeri hajózást látt a el, pedig a Bagdad- vasút építése szükséges-
sé tett e volna a termelés növelését. 1875-ben a széntermelés évi 100 ezer tonna volt, 
1914-ben már 900 ezer tonna több mint 400 ezer font értékben. A petróleumbe-
hozatal szintén jelentős volt, holott   Mezopotámiában hatalmas kőolajmezők vol-
tak, amelyeket a  Berlin–Bagdad  vasút megépülte előtt  nem tudtak piacra jutt atni 
(illetve a  Perzsa-öbölből  Szuez felé haladó angol hajóknak nem adták át a német 
gazdasági érdekek miatt ). 

 Zonguldak és  Ereğli bányáiban 13–50 év között i férfi ak dolgoztak. Kiválasz-
tásuk a falusi birkózómeccseken történt, ugyanis csak azok lehett ek bányászok, 
akik a 30 oka súlyú megrakott  szeneskosarat elbírták. Ha valaki a birkózóbajno-
kok közül megtagadta a munkafelvételt, a falufőnök megverett e a csendőrökkel 
és kiközösített ék családját. Az így kiválasztott  fi atalok 12 napig dolgoztak a bá-
nyában, ha a váltás nem érkezett  meg, akkor ingyen kellett  a váltás megérkeztéig 
dolgozniuk, csak kenyeret kaptak és haza sem mehett ek. A munka veszélyességét 
jelzi, hogy az egy alkalommal kiválasztott  hét fi atalból évek múltán már csak ket-
tő volt életben. A bányászok az éjszakai szálláshelyüket is maguknak készített ék. 
Sok esetben nem fi zetést kaptak, hanem az állam az adót vagy adótartozást von-
ta le, esetleg iparcikkekben kapták meg a bérük, amit a piacon csak értéken alul 
tudtak elcserélni. A fi zetett  bérmunka ritka volt, egyes bányákban a munkafel-
ügyelők megajándékozásával, lepénzelésével lehetett  ilyenhez jutni. Ethem Ça-
vuş, aki apja segítségével jutott  napi 6 piaszteres munkához, beszámol róla, hogy 
400 helyre 2000 bányász jelentkezett , annyira híján voltak a pénzes munkának az 
anatóliai tengerpart parasztjai. Egy időben napidíjat kaptak, később teljesítmény-
bért. Ez viszont növelte a baleseteket, a munkások ugyanis a tárnák szintjei kö-
zött  támasztékként meghagyott  szénrétegeket is kifejtett ék, így a szintek gyakran 
beszakadtak. A bányászat technikai színvonalát minősíti, hogy a tengerszint alá 

968    Avcioğlu, D.: Türkiyenin Düzeni Dün, Bugün, Yarın. Ankara, 1969. 76–77.
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nem tudtak lemenni. A balesetekért nem fi zetett  kárpótlást a bányatársaság (csak 
technikai hiba esetén, de azt bizonyítani sosem tudták). A bányászok nem voltak 
hadkötelesek, és ők maguk adómentességet élveztek, de ez családjukra (szüleikre, 
testvéreikre) nem vonatkozott .969  

Az ólomtermelés évi 400 ezer tonna érc volt ( Hadji-Gümüş térségében 400 
munkás dolgozott ), mely 40–50%-os ólomtartalommal rendelkezett .  Harput és 
 Diyarbakır térségében az ekkor még kezdetlegesnek számító kőolajtermelés mel-
lett  évi 1600–2400 tonna rezet bányásztak (az ókor óta ismert lelőhelyen az érctar-
talom elérte a 40%-ot is). A bányászott  réz kohósítását nehezített e, hogy a térség-
ben kőszén nem volt, a faszén forrásául szolgáló erdőségeket pedig rég kiirtott ák, 
ezért a 400 km-re lévő tokati olvasztóműbe tevével vitt ék az árut. Nem csoda, 
hogy a Bagdad- vasút tervezte e térség összekapcsolását is (illetve hogy a kurdok 
lakta térség  Anglia és a kemali állam számára vízbázisa mellett  emiatt  is fontos 
volt).970 Az acélötvözők közül krómércet Bithüniában bányásztak évi 158 ezer ton-
na mennyiségben 1898 körül (10 millió tonnás össztelep mellett ), illetve  Szmirna 
térségében 20 ezer tonnát és évi 350 tonna mangánt. Ez zömmel  Angliába ment. 
Emellett  2000–3000 tonna antimonércet (ötvöző) bányásztak  Sivas és  Szmirna tér-
ségében.971 Sóbányák  Sivas és Ankara  környékén voltak, a magarai bánya 35 ezer 
okát adott  egymaga (1 oka só = 23 para, fél piaszter). Smirgelt Naxosz és  Khiosz 
szigetén (20–30%-os korundtartalommal) bányásztak, alabástromot Karpatosz és 
Imbrosz szigetén, illetve Niğde térségében  Anatóliában és  Mezopotámiában, már-
ványt pedig  Khioszon (tarka),  Léroszon (fehér) és  Karahisar térségében, azbesztet 
 Thírán  (érthető az oszmánok ragaszkodása a partközeli szigetekhez 1913-ban, ge-
ostratégiai jelentőségükön túl).

Korizmics (1860) a fejletlenség okai között  sorolta fel a munkaerő képzetlensé-
gét és léhaságát.972 A török közoktatásra és műveltségi viszonyokra jellemző, hogy 
a muszlimok írástudása (arab írásmód, s az arab és perzsa nyelv törökbe bekerült 
elemeinek ismerete, hiszen ez jelentett e a hivatalos írásbeliséget) Quataert szerint 
2–3%-os volt a 19. század elején s 15%-os a század végén.  Libanonban a lakosság 
fele volt írástudó,  Szíriában a negyede. A birodalomban az iskolás korosztály csak 
6%-a járt bármiféle iskolába.973 A századfordulón 5000 általános iskola volt a biroda-
lomban, s 650 ezer gyermek kapott  oktatást ezekben, ami azt jelentett e, hogy a jóval 
kisebb Bulgária   sokkal jobb fajlagos mutatókkal rendelkezett , mint a birodalom.

1910 körül a birodalomban 1400 külföldi iskola működött  90 ezer diákkal. Ek-
kor a török népiskolák száma már 13 ezer volt (ebből 6700 muszlim és 2000 nem 
muszlim magániskola, 4200 nyilvános iskola), összesen 20 ezer tanárral és 600 ezer 
diákkal. (A hatodakkora népességgel jellemezhető  Bulgáriában 3500 iskola volt 6000 
tanárral, tehát a birodalom még mindig rosszabb fajlagos mutatókkal rendelkezett ) 

969    Quataert, D.– Duman, Y.: A Coal Miner’s Life i. m. 153–179.
970   Az angol mezopotámiai–perzsiai–kurdisztáni érdekeltségeket erősített e az  India felé vezető út 

blokkolása mellett , hogy a brit hadihajók ekkor már Winston  Churchill döntése értelmében olaj-
fűtésre álltak át.

971    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 74–76.
972    Korizmics L. akadémiai székfoglalója i. m. 184.
973   Részletesebben lásd:  Somel, S. A.: The Modernisation of Public Education in the Ott oman Empire 

1839–1908. Brill, Leiden, Boston, Köln, 2001. 
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II. 154. táblázat.

Az oktatás mutatói a 19. század végén a birodalom szomszédságában
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  Bulgária, 1878  1 088  1 400  56 000 0,45 0,60 2,2  50 40

  Bulgária, 1880  1 350  2 880 0,65 1,20 4,5

  Bulgária, 1885  2 555  5 000 100 000 0,95 2,00 4,5  40 20

  Bulgária, 1900  3 080  6 500 265 000 0,90 1,90 7,5  86 40

  Bulgária, 1912  3 500  9 000 380 000 0,80 2,20 9,0 109 42

 Szerbia, 1836    62    72   2 511 0,05 0,06 0,2  40 35

 Szerbia, 1885   565   931  46 000 0,29 0,48 2,3  81 50

 Szerbia, 1900   914  1 505  77 000 0,33 0,50 3,0  84 51

 Szerbia, 1910  1 328  2 550 117 000 0,45 0,90 4,0  88 45

 Románia, 1900  3 600 221 000 0,60 3,7  61

 Görögország, 
1900

 3 040  3 680 139 000 1,20 1,50 5,5  46 37

 Törökország, 
1900

 5 000 600 000 0,25 2,4 120

 Törökország, 
1912

13 000 20 000 650 000 0,50 0,80 2,6  50 32

Görög kisebb-
ség, 1900

  700 120 000 0,30 4,5 171

Bosznia, 1877 
(muszlimok)

  500   660  25 000 0,90 1,20 5,0  50 38

 Bosznia, 1877 
(keresztények)

  110   6 000 0,15 0,8  60

Bosznia, 1887 
(muszlimok)

  630  1 760  27 500 1,15 3,30 5,0  44 16

 Dél-Albánia, 
1885 
(keresztények)

  240   250  23 000 0,75 0,75 6,2 100 90

 Dél-Albánia, 
1885 
(muszlimok)

  181   3 800 1,20 2,5  21
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(II. 154. táblázat). Annak ellenére, hogy az oktatási kiadások az 1878-as 9,5 mil-
lió piaszterről 1904-re 44 millióra, majd 1913-ra 110 millió piaszterre nőtt ek, ez a 
költségvetés egészéhez mérten (1898-ban 17–18 millió líra = 2200 millió piaszter) 
még mindig igen alacsony volt: 1860–1861-ben az oszmán állam oktatási kiadásai 
a költségvetés 0,2%-át tett ék ki, s ez 1911-ben is csak 1%-ot ért el, míg  Bulgáriában 
ez közel 10% volt, s ez erősített e meg a bolgár nemzett udatot. Az iskola ilyen célú 
hasznosítása az Oszmán Birodalomban nem történt meg.  Egyiptomban 1882–1891 
között  az egészségügy és oktatás a költségvetés 1,5%-át tett e ki, s a világháború 
előestéjén sem volt magasabb 3%-nál. Az oktatásban részt vevő létszám is ala-
csony volt a birodalom lakosságához képest. A birodalom lakosságának csak 1%-a 
látogatt a az állami népiskolát, míg  Poroszországban ez 16% volt. A diákoknak csak 
ötöde volt lány.974 1920-ban  Törökországban a lakosság 3%-a, 400 ezer fő járt isko-
lába,  Egyiptomban 600 ezer fő, de ez is csak a lakosság 4%-át tett e ki.

A régi típusú iskolákban (1910-ben már 40 éve változatlan tanmenett el), a 
mektebeken arab grammatikát, ortográfi át, stílusgyakorlatokat, történelmet, teo-
lógiát, aritmetikát és geometriát oktatt ak. A modern felsőbb intézményekben, az 
idadiyékben 3–5 osztály volt, ahol ipari, kereskedelmi és agrártudományokat ok-
tatt ak. A gimnáziumok, a sultaniyék 5 + 7 éves képzést nyújtott ak. A hagyományos 
tudományok mellett  a természett udományok és nyelvek kerültek előtérbe. A 49 
gimnáziumot, köztük hét lánylíceumot 16 ezer diák látogatt a.975 A mektebeknek 
7000 hallgatójuk volt, köztük 1200 gyógyszerész- és 3000 joghallgató. Az oktatás 
elavultságára jellemző, hogy 1889-ben maguk a diákok írtak petíciót a tananyag 
modernizációja és összehangolása érdekében. A vallási-jogi képzést nyújtó intéz-
mények mentesített ek a katonai szolgálat alól, így  Isztambulban 1886–1892 között  
7000 főről 12 000-re nőtt  a medreszék hallgatóinak száma (1800 körül ez még csak 
3000 fő volt), amelyen az 1892-es erőszakos razzia sem változtatott  (csak 2000 hall-
gatót sikerült összefogni és kitoloncolni a fővárosból a növekvő tiltakozás miatt ). 
Ráadásul a szultáni hatalom a medreszék 1876–1877 eseményeiben játszott  szerepe 
miatt  politikailag gyanúsnak tekintett e az itt  tanulókat. Az iskolakérdés kiélezte 
Ömer  Lütfi  efendi sejk-ül iszlám és a szultán viszonyát is, mely 1891-ben az előbbi 
menesztésével ért véget. Az új vallási vezető, a karrierdiplomata Mehmed  Cema-
leddin efendi engedékenyebb volt a szultáni kívánságok irányában.976

A középfokú oktatás reformjával létrehozott  rüşdiyék sem váltott ák be a hozzá-
juk fűzött  reményeket. Ezt az iskolát az elemi képzést befejező muszlimok számára 
hozták létre, akik inkább állami szolgálatba, világi életpályára  készültek. Az ulemák 
által fenntartott  középfokú egyházi iskolák (dersiye) 4–5 évfolyamos szekularizált 
változatai voltak ezek, melyek a tananyagot illetően hasonlók a vallásos iskolákéhoz, 
de a vezetőtanár minden esetben állami pedagógiai főiskolát végzett , s csak helyet-
tese lehetett  ulema, vagy ulemák által fenntartott  iskolát végzett  személy. 1876-ban 
365 rüşdiye volt a birodalomban. Minden modernizációs törekvés ellenére azonban 
a tankönyvek és tanárok hiánya vagy képzetlensége, a rossz beiskolázási ráta miatt  
(50 diák kellett  ahhoz, hogy az állam képzett  tanítót küldjön ki, s számos e feltételt 

974    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 284.
975   Uo. 285.
976    Bein, A.: Politics, Military Conscription, and Religious Education in the Late Ott oman Empire. 

International Journal of Middle East Studies, 38, 2006/2. 283–301.
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nem teljesítő rüşdiye esetében így a helyett es vitt e a tanítást, ami nem tett  jót a mi-
nőségnek) nem vált tömegessé a középfokú oktatás. Az órák 22%-át az arab nyelv, 
15%-át az oszmanli, 14%-át a perzsa tett e ki. Ezt követt e a matematika 12,5%-kal, a 
földrajz 10%-kal, a vallás 7%-kal, végül a történelem és a rajz 5-5%-kal (ezzel a nem-
zeti érzületet erősíteni a birodalmi muszlimokban aligha lehetett ). 1871–1876 között  
például a maçini (Dobrudzsa) rüşdiyében a 3 tanár közül kett ő medreszében (egyházi 
intézményben) tanult: földrajzot úgy tanított ak, hogy egyikük sem tanulta. Mivel a 
diákok létszáma nem érte el az 50 főt, így nem kapott  az iskola tanárképzőt végzett  
oktatót.977 A rüşdiyében tanító tanárok havi bére 1880 körül 250–650 piaszter körül 
volt, ami nem kevés, de nem is különleges (az alsó határ nem több, mint amennyit 
egy iraki csendőr keresett , vagy amennyi egy 5 ha-os ruméliai paraszt éves bevétele, 
vagy egy ipari munkás jövedelme, s hasonló egy céhmesteréhez).

Így aztán az Oszmán Birodalomban a rüşdiyékban csak 3400 diák tanult 1858-
ban, 7800 1867-ben és 31 400 1895-ben. A modern állami középiskolákban (ida-
diye) csak 5400 diák volt ekkor (egy 25 milliós országban!). A nemzeti kisebbségek 
 középiskoláiban viszont jóval több diák tanult (83 ezer fő), külföldi fenntartású 
 intézményekben 19 ezer fő (jóval magasabb arányban jártak középiskolába a 
nem  muszlimok), míg általános iskoláikban (mely nem volt jobb a muszlim Korán- 
olvasó iskoláknál) 1,2 millió fő.

Az Al-Azhar tananyaga alapján a nagy középkori gondolkodók,  al-Biruni,  Ibn 
Sina,  Ibn Rushd,  al-Ghazali már nem voltak közismertek. De a modern, nyugatias 
iskolákban sem volt jobb a helyzet. Amikor Mohamed  Ali megkísérelte megho-
nosítani a nyugati tudományokat, nem talált egy egyiptomit sem, aki a megfelelő 
szinten beszélte volna a nyugati nyelveket. Mikor 1821-ben a törökök kivégezték 
a fanarióta főtolmácsot, szintén hasonló problémákkal küszködtek.978 Ali ezért 
inkább a fi atalok nyugati tanítt atását kísérelte meg. 1813–1848 között  339, 1848–
1882 között  279 egyiptomi tanult nyugati egyetemeken. 1827-ben orvosi, 1829-ben 
gyógyszerészeti és állatorvosi iskola, 1836-ban fordító- és tolmácsképző iskola 
nyílt  Egyiptomban.  Törökországban 1827-ben orvosi iskola, 1834-ben katonaisko-
la nyílt az 1773–1793 óta létező tengerészeti és hadmérnökképző iskola mellett . Az 
isztambuli Robert College (1863) és a Szíriai Protestáns Főiskola, majd a bejrúti 
Jezsuita Egyetem megalapítása szintén hozzájárult a tudásszint emeléséhez és a 
nyugati tudományok terjesztéséhez.

Ugyanakkor Mohamed Alinak nem állt szándékában a szélesebb néptöme-
gek ismereteinek bővítése, csak az állami hivatalnokok képzését támogatt a. Az 
1865–1875 között  végzett ek 63%-a a hadseregbe, 19%-a közszolgálatba került, a 
magánszférát nem erősített ék kiművelt emberfők.  Egyiptomban 1875-ben 1400 
diák volt az állami, 9000 a külföldi és 130 ezer a hagyományos (kuttáb) iskolák-
ban. 1913-ban ez 15, 48 és 231 ezer fő volt a 100 ezer magániskolás mellett . Mivel 
eközben a lakosság megduplázódott , az arányok javulása nem volt akkora, mint a 
számokból következne.979

977    Dobreva, M.: Pupils’ Instruction at the Rushdiyyes in the Region of the Danube Vilayet during 
the 60s and 70s of Nineteenth Century. OTAM, 31/Bahar 2012. htt p://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 
19/1778/18781.pdf.

978    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 111.
979   Uo. 114.
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 Szíriában és  Irakban 570 állami iskolában 28 000 elemi és 2100 középisko-
lás diák tanult. Eközben  Isztambulban 1878-ban a görög közösségnek 105 iskolája 
volt 12 ezer diákkal,  Kis-Ázsiában összesen 480 fi ú- és 240 lányiskolája 70 ezer és 
50 ezer diákkal. Az örmény diákok száma 60 ezer volt, a lányoké további 23 ezer.980 
Így egy görög iskolára 166 diák jutott , míg  Bulgáriában 100, a törököknél 50. A 
görög iskolások aránya a saját társadalmukon belül némileg magasabb volt, mint 
a birodalmi átlag (3%). (A görög anyaországban a századfordulón 3000 iskola állt 
140 ezer diákkal, ami a fajlagos mutatókat illetően a birodalmi átlagnál és a gö-
rög kisebbségénél is jobb.) Az 1400 külföldi fenntartású iskolából 600 francia ( Ör-
ményországban a kapucinusok és dominikánusok,  Anatóliában az ágostonosok, 
 Szíriában a jezsuiták fenntartásában), 500 amerikai és angol, 200 olasz és 60 orosz 
volt.  Bejrútban francia (Université de St. Joseph) és amerikai (Syrian Protestant 
College) felsőoktatási intézmény egyaránt volt.981 

*

Az oktatás mellett  egyéb tényezők is felelősek voltak a rossz teljesítményért. A 
helyi muszlim vállalkozók csak az 1880-as évektől kaptak engedélyeket malmok, 
prések, téglagyárak létesítésére, addig ez állami monopólium volt, csakúgy, mint 
a bányászat, melyben a nyugati hatalmak annak ellenére jelentős részesedéssel 
bírtak, hogy földet 1867-ig nem vásárolhatt ak. Erre példa  Ömer Aga, antepi kajma-
kám jelentése, aki kifejtett e, hogy külföldiek 1858 óta „zsebszerződések” birtoká-
ban folytatnak szénbányászatot,982 főleg keresztény tulajdonosok vagy közremű-
ködők birtokain, noha a külföldiek földvásárlása elől hivatalosan csak kilenc év 
múlva hárult el minden akadály. Ráadásul a kapitulációkra hivatkozva mentesül-
tek az állami adó fi zetése alól. A földhöz a külföldiek stróman kereskedő-hitelezők 
révén jutott ak, akik hitelt adtak a parasztnak földje műveléséhez vagy moderni-
zálásához, cserébe a gazda kötelezte magát, hogy a piaci árnál alacsonyabban en-
gedi át a kereskedőnek a megtermelt javakat. Gyakran fordult elő, hogy így a pa-
raszt teljesen eladósodott  és végül a földjét is kénytelen volt átengedni. Különösen 
 Szíriában volt megfi gyelhető ez a fajta birtokkoncentráció. Rontott a a birodalom 
pozícióit, hogy a vasútépítő társaságok bányászati monopóliummal bírtak a kon-
cesszió 20 km-es körzetén belül. Így innen sem származott  bevétele az államnak.

 Owen szerint hátráltatt a az iparfejlődést (és megkötött e a központi kor-
mányzat kezét), hogy gyakrabban volt kooperáció a bankok, az adósságkezelő 
szerv és az európai befektetők között , mint az oszmán hivatalok és az adósságke-
zelő, vagy az oszmán cégek és európai befektetők között . Azaz a Dett e Publique 
az európai tőke szálláscsinálója volt. Ugyanígy a nemzeti kormányok gyakran 
gyakoroltak nyomást a birodalomra a hitelező bankokon keresztül. Így például 
1903-ban a franciák nem mentek bele egy hiteltörlesztés átütemezésébe, amíg 
az oszmánok nem egyeznek bele, hogy teljesítik az egyik francia vasútt ársaság 
követeléseit, továbbá meghagyják a kikötői dokkok kezelését francia kézen és 

980   A fellendülésre jellemző, hogy 1866-ban 46 örmény iskola működött  6200 fi ú- és lánygyermekkel, 
1900 körül egész  Anatóliában viszont már 800 örmény iskola működött . 

981   Amerikai misszionáriusok iskoláiban 26 ezer diák tanult (köztük 2000 főiskolás, 4500 középisko-
lás) és további 6500 fő  Szíriában.

982    Ortaylı, İ.: Az Oszmán Birodalom leghosszabb évszázada i. m. 199.
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francia gyáraktól rendelnek fegyvert. A kilométer-garancia (1900-ban 2271 km 
után) 900 ezer font sterling volt, ami a 18 millió fontos költségvetéshez képest 
nem kis összeg – ez ugyancsak hátráltatt a a fejlődést. Értéke 1910-re szerencsére 
550 ezer fontra esett  (ez is utal a fuvarozások volumenének és az üzemeltető 
profi tjának bővülésére), míg a költségvetés 30 millió fontra nőtt . (Igaz, e bővülés 
oka részben a megújuló hitelfelvételekben keresendő.) Néha azonban a külföldi 
tőke jótékony hatással is bírt. A kormányzat a Dett e Publique közreműködésével 
eperfacsemetéket adott  ingyen a termelést önként vállalóknak, különösen  Bur-
sza környékén, ahol erős volt az adósságkezelő befolyása.  Adana térségében az 
1904-ben alapított  német Levantische Baumwolle Gesellschaft adott  magot a ter-
melőknek és kedvező kamatozású hitelt. 983

Szende szerint mindezeken túl a gazdasági decentralizáció is hátrányos volt, 
amit a rossz infrastruktúra csak tetézett . Jelentős vámtarifa-emelés – mely védte 
volna a hazai piacot és többletbevételhez jutt att a volna az államot – eleve csak 1914 
után következett  be. Miközben a birodalomban a 19. század második felében is 
csak 8% volt az importvám, ami nem a protekcionista gazdaságpolitikának kedve-
zett , addig  Portugáliában 27%,  Bulgáriában 17%.984

Befektetéseket és a gyáripart ösztönző törvények is csak későn jelentek meg. 
A gazdaságpolitika 1914 után antantellenes fordulatot vett , kedvezményeket csak 
a nyersanyagot feldolgozó vállalatok kaphatt ak, a bánya- és közlekedési vállala-
tok nem. Az utóbbiak ugyanis külföldi kézben voltak, illetve e rendelkezéssel a 
nyersanyagok exportját és a késztermékek importját akarták csökkenteni részben 
a háború, részben a hátrányos exportszerkezet miatt .985 Végre 1916-ban – bolgár 
mintára, de bő 15–20 év késéssel – a legalább 20 munkással és 1500 török font tő-
kével rendelkező gyárak a telkek és épületeik után 15 év adómentességet kaptak, 
vámmentessé vált számukra az építőanyag és gépek behozatala, és visszakapták 
a nyersanyag-behozatalra kirótt  vámot, ha azokat feldolgozva exportálták. Az ál-
lami megrendeléseknél az állami gyárak élveztek kedvezményt, hacsak a külföldi 
legalább 15%-kal nem ígért többet/vagy ment a másik ára alá. Az állami kedvez-
ményt igénybe vevő gyár csak hazai munkásokat alkalmazhatott , ez azonban a 
sajátos munkakultúra és a munkaerőhiány, továbbá az alacsony képzett ség miatt  
sokszor nem volt végrehajtható. E protekcionista rendelkezés tehát inkább az ipa-
rosítás korlátozó tényezője lett , mint előmozdítója. Az 1916-os ipartörvény 1927-ig 
volt életben: ez alapján az évi 750 munkanappal, 5 lóerő gépi erővel vagy 1000 
font alaptőkével működő cégek is kedvezményben részesültek. Ingyen jutott ak 
5 dönüm földhöz, építőanyaghoz, mentesültek a föld- és iparűzési adó alól.986 Az 
oszmán állam ezen lépéssorozata azon tőkések véleményét erősített e, akik Török-
ország egyben  tartását többé nem látt ák szükségesnek.

Törökország az  iparosodás tekintetében ott járt 1870-ben, mint  Anglia 1780-ban: a 
gyáripar főleg a textiliparban jelent meg.  Szmirnában és  Adanában,  Jedikuléban 
fonóüzemek létesültek, ahol – mint ahogy a háziipar esetében is – a nők és a gyer-
mekek voltak a fő foglalkoztatott ak.  Szmirnában,  Adanában,  Tarsusban 5000-5000 

983    Owen, R.: The Middle East i. m. 205.
984    Szende Gy.: Törökország gazdasági viszonyai i. m. 155.
985   Uo.
986    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 104.



603

II. 6. IPAR, KERESKEDELEM, INFRASTRUKTÚRA

orsó működött , 500-500 munkással. Egy emberre 10 orsó jutott ,  Amerikában,  Ang-
liában a modernebb, munkaerőt helyett esítő gépek miatt  20 felett i az egy főre jutó 
orsók száma már 1831-ben.987 Ennek ellenére bizonyos tradicionális iparágakban 
a kis- és háziipar szerepe megkérdőjelezhetetlen maradt.  Uşakban, részben kéz-
műipari és háziipari körülmények között  600 fő 1200 szövőszéken évi 250 ezer m2 
szőnyeget állított ak elő 5,5 millió frank értékben. (Ez egy főre évi 416 m2 szőnyeg, 
napi 1,3 m2,988 évi 9200 frank, napi 25–30 frank termelési értékkel.) Ugyanakkor a 
gyári bér napi 2 franknál nem volt több, a bérköltség a termelt érték alig 10%-át 
tett e ki. Ez mind az egy főre eső, mind a bér arányához mért termelékenységet 
tekintve nem magasabb az 1890-es bolgár, 1814–1832-es brit értéknél. A bérköltség 
1,6 frank/m2 volt,989 a szőnyeg eladási ára 22 frank/m2.990 Egyedül  Szmirna 2000 
tonna szőnyeget exportált egy évben.991

A herekei állami üzem éves termelése 800 ezer márka volt:992 a selyemipar 
lényegében kiszorult a külföldi piacokról és  Konstantinápolyban is teret veszített  a 
külföldi selyemmel szemben. A négy burszai selyemgyár közül egy bezárt, ugyan-
így járt a drinápolyi is 1914-re. A karamursali fezgyár és a trebizondi mechanikus 
szövöde az állami megrendeléseknek köszönhett e létét, hiszen a fez kötelező vi-
selet volt a hivatalnokok számára. De 1911–1912-ben a textilipari behozatal értéke 
még mindig 11-szeresét tett e ki a gépek és berendezések importjának! A biroda-
lom tehát még a textilipari forradalom szakaszát sem haladta meg. 

Az 1913-ban végzett  első iparszámlálás tanúsága szerint  Anatólia területén 
269, gépekkel felszerelt és 17 ezer munkást foglalkoztató ipari létesítményt írtak 
össze.993 Ebből 76 működött  az élelmiszer-feldolgozás területén, míg textilipari te-
vékenység 75 üzemben folyt.994 Az ipari termelésben összesen 21 ezer lóerő teljesít-
ményű gépi erőt alkalmaztak (átlag 75 lóerő),995 s az évi termelési érték 140,2 millió 
frankot tett  ki. Az éves gyáripari termelés (a bányák nélkül) alig volt nagyobb, 
mint a bolgár! Az üzemegységre jutó lóerő átlaga a szerb értékhez volt hasonló, 
de az összgépi teljesítmény jelentősen elmaradt a kisállamétól. Az átlagos gyári 
üzemméret 60–70 fő volt (II. 155–II. 156. táblázat). 

Az 1921-es anatóliai adatok alapján (vö. később a III. 9. táblázattal) a kisipar-
ban foglalkoztatott ak száma 50 ezer lehetett , ami arányaiban szintén a balkáni ér-

987   Uo. i. m. 90.
988   A bolgár példáknál a textilszövet szélessége 0,45 m volt (illetve az 1,35 m széles textil esetén is erre 

számított uk át az értékeket: I. kötet II. 30. táblázat), így a török érték duplázandó és ekkor összevethető.
989    Bulgáriában  Szlivenben 0,5–0,6 frank volt a bérköltség fél méter széles szövetre, tehát 1 m2-re 1–1,2 

leva, azaz a török szőnyegszövők alig kaptak ennél többet.
990   Ugyanez szövőszékre vetítve: évi 210 m2, napi 1 m2 alatt , évi 4600 frank termelés.  Strausz, A.: 

Das Osmanische Reich i. m. 124. 1 m2 szőnyeg ára  Szmirnában 15–25 frank, 1 m2 moherszőnyegé 
40 frank. A termelés 75%-a  Angliába ment. A gördeşi szőnyeg négyzetméterára 13–16 frank, a 
kütahyaié, ispartaié, konyaié 24–26 frank.

991   A háziipar, kézműipar képviselői elsősorban a városi keresztény elemek voltak, a fő foglalkozások 
pedig a tímár, bádogos, rézműves, lakatos, műbútorasztalos, ötvös, hímző, szűcs, nyerges, szap-
panfőző, kötélverő voltak. Ezekre alapult az úgynevezett  bazáripar.

992    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 90.
993   Ennyi volt  Bulgáriában és  Szerbiában is. Sok kézi erővel működő ankarai és adanai nagyüzem 

kimaradt az összeírásból.
994    Herschlag, Z. Y.: Turkey – The Challenge of Growth. E. J. Brill, Leiden, 1968. 52.
995   A gépi erő nagy részét (3192 lóerő, az összes 15%-a) a két cementgyár adta.
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ték alatt  maradt. Velük együtt  az üzemegységre jutó alkalmazott ak száma csak 2,5 
fő (a nagyüzemekkel együtt ). 

1916-ban már 1047 gyárat tartott ak számon,996 s ebből 577 az élelmiszer-fel-
dolgozás, 196 a textilipar területén tevékenykedett , míg fafeldolgozással 94, ke-
rámiagyártással 43, cserzéssel 32 és végül vegyi anyagok gyártásával csupán 23 
üzemben foglalkoztak, emellett  82 bánya is működött .997 

Tevfi k  Çavdar tanulmánya szerint a 284 darab 5 főnél több munkaerőt alkal-
mazó gyár fele görög tulajdonban volt, örmény kézen 20%-uk, török kézben 15%, 
zsidó kézben 5%, külföldi tulajdonban 10% volt. A munkaerő 60%-a görög volt, 
15% örmény, 15% török és 10% zsidó. A 6500 műhely és kisüzem fele volt görög 
tulajdonban, 30% örményben és csak 12% törökben.998 Az aydıni üzemek 80%-a 
görög tulajdonban volt. A 37 ezer munkásból 29 ezer görög tőkéseknek dolgozott , 
akik a 3,8 millió lírás ipari tőkeértékből 3,1 milliót adtak.999 1889-ben  İzmir 40 ma-
gánbankárának kétharmada görög volt, a 10 gabonaőrlő közül pedig kilenc volt 
görög tulajdonú, noha a város lakosságának csak felét tett ék ki a görögök.1000 Az 
ipari üzemek döntő többségét tehát a helyi kisebbségek birtokolták, míg a legna-
gyobbak külföldi tulajdonban voltak. Ez megmagyarázza az irányukban megnyilvá-
nuló ellenszenvet és az ipar összeomlását 1920 után, a kisebbségek távozásával.

A modern indusztriális társadalom tehát távol állt a muszlimoktól. De 
ugyanez a kereskedelemre is érvényes volt: 1912-ben a kereskedelemmel fog-
lalkozó 18 ezer cég vagy személy 43%-a volt görög, 23% örmény, 15% muszlim, 
19% egyéb. A kereskedelmi kamara tagjainak 25%-a volt török, 25% külföldi, 
50% ortodox. Ez persze meghatározta azt is, hogy kinek az érdekeit képviselik 
inkább.1001 1923 után itt  is jelentős változtatásokat eszközölt az új török állam 
vezetése. 

Mivel 1909-ben 5 millió ha földet vetett ek be a birodalomban, a termést 500 
millió frankra (2200 millió piaszterre) taksálták,1002 így a mezőgazdaság 1913-ban a 
nemzeti jövedelem bő 50%-át adta, míg az ipar csak 17–18%-át. 

  996   Az 1915-ös iparszámlálás  Adana és Tarsus kivételével a nagyvárosok,  Isztambul,  İzmir,  Manisa, 
 Bursza,  Karamürsel,  İzmit,  Bandırma és  Uşak iparát vett e számba. A felmérés megközelítően 
reprezentálja az ipar volumenét, szerkezetét. A számbavételénél azokat az üzemeket írták össze, 
melyek legalább 10 főt foglalkoztatnak és mechanikus meghajtású gépeket alkalmaznak. Ameny-
nyiben a termelés gépesítés nélkül folyt, úgy a legalább húsz főt foglalkoztató egységek kerültek 
összeírásra.

  997    Stern, R.– Herlt, G.– Schultze, E.: Das Wirtschaftsleben der Türkei. Geld, Industrialisierung und 
Petroleumschätz e der Türkei. G. Reimer Verlag, Berlin, 1918. 52.

  998    Issawi, Ch.: Introduction i. m. 1–17. Összevetésként: az 1908-as parlamentben a 288 képviselő 
közül csak 23 volt görög – politikai súlyuk tehát jóval kisebb volt, mint gazdasági! Alexandris, A.: 
The Greek Census of Anatolia and Thrace (1910–1912): A Contribution to Ott oman Historical 
Demography. In: Ott oman Greeks in the Age of Nationalism i. m. 45–76.

  999    Exertzoglou, H.: The Development of a Greek Ott oman Bourgeoisie: Investment Patt erns in the 
Ott oman Empire, 1850–1914. In: Ott oman Greeks in the Age of Nationalism i. m. 89–114.

1000    Frangakis-Syrett, E.: The Economic Activities of the Greek Community i. m. In: Ott oman Greeks 
in the Age of Nationalism i. m. 17–44.

1001    Issawi, Ch.: Introduction i. m. 1–17.
1002   Ezért is nehezen hihető  Karpat 270–300 millió piaszteres adata a gabonatermelésről, hiszen ez 

csak ennek 10%-os piacosított  mennyisége. Valószínűbb a 8 millió lírás termelési érték (35%).
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Az 1915-ös és 1921-es nagyipari összeírás létszámviszonyainak különbözősé-
ge abban rejlik, hogy az 50–60 ezer embert foglalkoztató, de kisipari keretek között  
termelő szőnyegszövőipart az összeírásokból kihagyták. A fellendülő szőnyegszö-
vést  Kurmuş szerint hat brit kereskedőház monopolizálta. Legalább 1000 szövő-
szék és 2500 fonó dolgozott  nekik az izmiri kazában és további 1000 szövőszék 
az ország belsejében. 1908-ban egy 1 millió font alaptőkéjű cégben egyesültek 
(Amalgamated Oriental Carpet Manufacturers), mely 1913-ban már 1 millió 

II. 155. táblázat. 

A  Török Birodalom gyáripari termelésének értéke és megoszlása

Ágazat
Termelési érték millió kurusban  Részesedés, %

1913 1915 1913 1915

Élelmiszeripar   459,6   531,9 68,0 70,0

Textilipar   100,2     90,8 15,0 12,0

Bőripar     32,0     62,5   8,0   5,0

Papírgyártás     16,9     46,1   5,5   6,0

Vegyipar     11,0     17,0   2,5   2,2

Összesen
  670 ,0
(134)*

  757,0 
 (150)*

* Millió frankban.

Ökçün, A. G.: Osmanlı Sanayii, 1913–1915. Yılları Sanayi Istatistiki.  Ankara, 1971. 22.

II. 156. táblázat. 

A  Török Birodalom gyáripari termelésének értéke és ágazati megoszlása 

 Nyugat-Anatóliában, 1915
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(kurus)

egy 
lóerőre 
(kurus)

egy 
üzemre 
(kurus)

Mezőgazdasági 
ipar

  75 3 916   7 895 532 135 852 67 384 7 093 333 52,2 105,3   2,0

Építőanyag-
ipar

  17      336   3 837    3     8 928      782    176 471 19,8 225,7 11,4

Bőráruk   13   1 270      961  63   49 606 65 557 4 846 154 97,7   73,9   0,8

Faáruk   24      377      515    6   15 915 11 650    250 000 15,7   21,5   1,4

Textil   75   6 765   6 247  91   13 451 14 567 1 213 333 90,2   83,3   0,9

Papír   51   1 267      705  46   36 306 65 248    901 961 24,8   13,8   0,6

Vegyipar   11      131      821   17 129 771 20 706 1 545 455 11,9   74,6   6,3

Összesen 264 14 060 20 977 757   53 840 36 087 2 867 424 53,3   79,5   1,5

 Owen, R.: The Middle East i. m. alapján saját számítás.
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négyzetméter szőnyeget dobott  piacra, míg 1884-ben csak 160 ezer négyzetméter 
volt  Nyugat-Anatólia termelése, 1893-ban 365 ezer, s 1909-ben a teljes török terme-
lés sem volt több 660 ezer négyzetméternél.1003 Az izmiri selyemexport értéke az 
1901-es 284 ezer fontról 750 ezer fölé emelkedett . A burszai selyemipar újjáéledése 
1905–1909-re 580 ezer kg selyemfonalat eredményezett  (41 kisüzemben), ugyan-
annyit, mint  Libanonban, s ugyanannyit, mint az 1870-es évek betegségei előtt . 
A helyi üzemekben font fonal zömét háziipari szövők hasznosított ák.1004

Az alacsony külső vámok miatt  (1901 előtt  8, utána 11%) olyan termékekre 
kellett  koncentrálni az iparfejlesztés során, ahol a nyersanyagok olcsók és a külföl-
di verseny gyenge, vagy pedig a szállítási költségek miatt  nem versenyezhetnek 
a külföldi árucikkek a hazai termékekkel. A cement jó példa az utóbbira, hiszen 
nagy tömege miatt  magas volt a szállítási ár a piaci értékhez képest.1005 Az öt izmiri 
gyapjúruházati gyár pedig a piaci rések betöltésére példa: a brit termékek nem 
voltak képesek a helyi igényeket kielégíteni. 

1911–1913-ban az ipari termelés 80, illetve 83%-át a malomipar, a dohányfeldolgo-
zás, a cserzés, a gyapjúszövés, a gyapotszál és a nyersselyem előállítása adta. Ugyanezek 
az ágazatok az iparban foglalkoztatott ak 66, illetve 61%-ának nyújtott ak megélhe-
tést. Mint látható (II. 155. és II. 157. táblázat), az élelmiszeripar (malom-, dohányipar) 
vezető ágazatnak számított . A világháború előtt  még a malomipar is igen kezdet-
leges állapotban volt:  Szmirna,  Konstantinápoly, Ankara  és  Eskişehir rendelkezett  
csak gőzüzemű malommal. A motor- vagy gőzerővel hajtott  malmok száma csak 
100 körül volt. A 160 ezer fős  Damaszkusz térségében csak 12 gőz- és 78 vízimalom 
működött .1006 Kenyérgyárat csak 1913-ban alapított ak,  Konstantinápolyban. Gyors 
fejlődésnek indult viszont a tésztagyártás. Elsősorban a városi malmokból szárma-
zó jó minőségű liszt szolgáltatt a az alapanyagot, s hamarosan igen kedvelt étellé 
vált a nagyvárosokban. A tartósítóiparban1007 egyedül az Erems üzem konzervjei 

1003   A kézi szövésű szőnyegek exportja már 1875–1879-re évi 170 ezer font sterlingre nőtt  az 1871-es 
95 ezer font sterlingről.

1004    Owen, R.: The Middle East i. m. 209–214.
1005   Két cementgyár működött : az egyik évi 65 ezer tonna cementet és 25 ezer tonna oltott  meszet 

állított  elő, míg a másik gyár évi 50 ezer tonna cementet és 200 ezer tonna oltott  meszet.
1006    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 333.
1007   A konzervgyártás jelentősége abban rejlik, hogy a romlandó termékek tartósításával képes új, 

távoli piacra eljutt atni a terméket, továbbá a tartósítás-raktározás révén képes befolyásolni a ke-
reslet-kínálat viszonyokat, így a dömping, az agrárárak zuhanása elkerülhető, továbbá nagyobb 
hozzáadott  értékkel bír a mezőgazdasági exportnál.

II. 157. táblázat.

A fő élelmiszer- és exportnövények árindexe* 1881–1908 között 

Periódus Nyersgyapot ( Adana) Füge Rozs Dohány Kukorica

1881–1885 116  69  82

1896–1900  79  78  67  59  67

1906–1908 108 100 151 158 111

* 1901–1905 = 100.

Vö. II. 134. és II. 138. táblázat.
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bizonyultak igazán tartósnak, és ennek megfelelően nagyon jó forgalmat bonyolí-
tott  le a vállalkozó. Elsősorban babot, bámiát és articsókát konzerváltak.  İzmirnél, 
illetve a  Dardanelláknál kisebb halfeldolgozó üzemek létesültek szardínia és tinta-
hal feldolgozására. Nagyobb jelentőségű ezzel szemben az édességek, elsősorban 
a halva és lokum, valamint egyéb keleti csemegék készítése. Az üzemek kicsik, 
de jól szervezett ek és igen tiszták voltak. Lokumot  Konstantinápolyban, Sivában 
és  Szmirnában gyártott ak, míg halvát szinte kizárólag csak  Konstantinápolyban 
állított ak elő, s innen szállított ák vidékre. 1892-ben létesült  Isztambulban az évi 
10 ezer hl teljesítményű Bomonti sörgyár, mely később részvénytársasággá ala-
kult át, s évi teljesítménye megtízszereződött .1008  Szmirnában is kiemelkedő volt a 
söripar (Aidin, Zenith Brewery). A dohányiparnak óriási érvágást jelentett   Kavala, 
 Dedeagaç és  Xanthi 1913-as elvesztése.

Bőrcserzőüzem  Aleppóban, illetve  Szmirnában – az egyik évi 500 ezer frank, a 
másik évi 300 ezer frank, a harmadik 150 ezer frank, további 12 kisüzem pedig 245 
ezer frank termeléssel.  Konstantinápolyban 1897-ben alapított ak egy cserzőüze-
met 1 millió frank alaptőkével, ebből csak a gépek értéke 150 ezer frank, az éves 
termelés 300 ezer frank volt.  Trebizondban a 25 cserzőüzem évi összteljesítménye 
120 ezer bőr volt.1009

A gépgyártás, vaskohászat 1914-ig jelentéktelen volt, hacsak a hajójavító mű-
helyek nem sorolhatók ide. Nagy népszerűségre tett  szert a vaságy készítése, s ha-
marosan a kezdeti 7–8 ezer darabról évi 40 ezer darabos gyártásra futott  fel a ter-
melés. Az építőiparban megemlítendő a tuzlai modern berendezésű téglagyár és 
a konstantinápolyi elővárosi építkezéseket kihasználó, 5 millió frank alaptőkéjű, 
külföldi tulajdonú homoktéglagyár. A cementgyárak közül kiemelkedett  az eski-
hisári, az üvegiparban a papabagçei üzem. Vegyipar gyakorlatilag nem létezett : a 
papabagçei paraffi  n- és gyertyagyár bezárt 1912-ben, az  Aranyszarv-öbölben lévő 
szappangyár szintén csökkentett e termelését. A bútorgyártásban a helyi igényeket 
a helyi alapanyagokból elégített ék ki. A nyomdaipar viszont virágzott .

 Konstantinápolyban a nagyipari cégek a következők voltak. Bomonti-Nectar sör-
gyár: két üzem a városban, egy  Szmirnában 6 millió frank alaptőkével, az Orien-
tal Carpet Manufactures Ltd. 30 ezer török font, a szőnyegtröszt: Société Anony-
me Ott omane industrielle et commerciale de Salonique 3 millió frank alaptőkével. 
Nagyvállalat volt az Allatini Malomipari tröszt, az Oriental Skin Company, a So-
cieté Anonyme Ott omane des Ciments et Chaux 75 ezer török font alaptőkével, az 
eskihisari cementipari cég központja szintén itt  volt (60 ezer font), s 455 ezer font 
alaptőkével működött  a gyapot- és lenfeldolgozó. A Corps Gras 1 millió frank 
alaptőkével egy vajgyárat működtetett , az Anglo-Ott oman Oilfi elds Ltd. 50 ezer 
fontt al, a belga Compagnie Industrielle du Levant 2,5 millió font tőkével rendel-
kezett . A budapesti Ganz Művek által építt etett  villamos tröszt (Consortium de 
Constantinople) össztőkéje 100 millió frank volt és a Deutsche Orientbank, a Na-
tionalbank für Deutschland, valamint a Société des Tramways de Constantinople 
érdekkörébe tartozott . A jedikulai gyapotfonó (1,25 millió frank alaptőke), a pan-
dermai szőnyeggyár, a karasui fez- és darócüzem, a konstantinápolyi kenyérgyár 
és 10 lisztüzem 2,5 millió frank éves termeléssel, a galatai konzervgyár, a jediku-

1008    Balázs J.: Gazdaság az Oszmán Birodalomban i. m.
1009    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m.  93–98.
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lai bőrgyár, két  bútorgyár, az  Eskihisarba települt cementmű (évi 60 ezer tonna 
cement), az izmiti cementmű (5 millió frank alaptőke), egy téglagyár  Büyükderé-
nél, a már említett  tuzlai téglagyár (2,5 millió frank alaptőke), a pasabagçei üveg-
gyár (a trieszti Modiano cég alapítása), a gyertyaöntő és az  Aranyszarv-öbölnél 
lévő selyemgyár voltak a fontosabb ipari üzemek a főváros közvetlen közelében.

A városban a 468 m hosszú és 25 m széles, 5,5 millió frank költséggel épült 
Galata híd 1912-ben nyílt meg, a telefonhálózat hossza 100 km volt 1912-ben a 
városban, s 2130 hajó, 20 millió tonna áru érkezett  az Aranyszarv-öbölhöz (a Bal-
kán- háborúk egyedül a hadviselő görögök forgalmát csökkentett ék, s a románok 
növelték részesedésüket).1010

A török kikötők közül kiemelkedett   Konstantinápoly évi 35 000 hajó forgal-
mával (13,6 millió regisztertonna). Igaz, ezek háromnegyede nem rakodott  ki vagy 
be, csupán tranzitkikötőként vett e igénybe a birodalom fővárosát. A környéken 
 Rodostó (trákiai mezőgazdasági cikkek exportőre),  Mudania ( Bursza),  Dardanel-
la (a  Földközi-tengerről érkező hajók ellenőrzési pontja),  Gallipoli,  Haydarpaşa 
( Konstantinápoly ázsiai kikötője vasútvonallal) és  Panderma (félúton  Szmirna 
felé, vasútt al bírt) voltak a jelentősebb kikötők. 

A  Földközi-tengeren  Szmirna szerepe elvitathatatlan volt.  Adalia jelenték-
telen volt,  Mersin és  Alexandrett a viszont gyorsan fejlődött .  Latakia és  Tripolisz 
mellett  a gyümölcsexportőr  Bejrút (72 millió frank) érdemel említést, továbbá  Hai-
fa és  Jaff a. A vörös-tengeri kikötők ( Hodeida,  Dzsidda) jelentéktelenek voltak, bár 
a jemeni kávékivitel jelentős részét ezek bonyolított ák le.

 Szmirna tipikusan mediterrán város: az üzletek és hivatalok 11 és 16 óra között  
zárva tartanak, az utcán forgalom nincs. A tengerészek által a szép nők ott hona-
ként számon tartott  város 300 ezer fős lakosságának csak 30%-a, 80 ezer fő musz-
lim. A 16 ezer zsidó mellett  görögök és örmények alkott ák a város lakosságát. 
A város oszmán jellegét a 20 mecset, 2 bazár, 25 közfürdő és az 50 karavánsze-
ráj erősített e csak fel. A helyi muszlim lakosság képzését szolgálta egy szultá-
ni líceum és egy gimnázium, az ortodoxoknak 15, a római katolikusoknak 10, a 
görögkatolikusoknak 3, a protestánsoknak egy temploma volt a városban a 10 
ispotály mellett , melyek közül az egyiket maguk a Rothschildok alapított ák, akik 
a Lloyd gőzhajózási társaság révén rendelkeztek érdekeltséggel a térségben. A 
híres szmirnai szőnyegek valójában  Burszában,  Gördeşben és  Uşakban készültek. 
A város sok kávéháza a társadalmi élet színtere volt.1011

A nyugat-anatóliai kikötőkkel szemben a fekete-tengeri kikötők ( Sinope, 
 Samsun és  Kerasund, akárcsak  Ineboli vagy  Ereğli) nem rendelkeztek vasúti ösz-
szekött etéssel az ország belseje felé, s ez a kereskedelem intenzitását tekintve nagy 
hátránynak bizonyult, ugyanakkor itt  gyakoribb volt a pozitív kereskedelmi mér-
leg, mint a nyugati partvidéken. Aleppó   Alexandrett án keresztül bonyolított  beho-
zatala például 1912-ben 2,22 millió font (55,5 millió frank), míg kivitele csak 1,3 
millió font volt. Ugyanekkor  Trebizond tartomány behozatala 25, kivitele 50 mil-
lió frank volt 1912-ben, s az export évi 6 millió frankkal nőtt . Kereskedelmi kapcso-

1010   Uo. 333.
1011   Uo. 372–373.
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latai révén ez volt a legdinamikusabb tartomány, pozitív kereskedelmi mérleggel. 
 Erzurum tartományban 17-17 millió frank volt az export és import értéke. 
  Trebizond jelentős mogyoróexportőr volt, emellett  az  Erzurum– Tebriz,  Perzsiá-
ból érkező tranzitútvonal török végállomása. A török kormány terve egy Ankara – 
 Sivas– Erzincan– Erzurum vasútvonal megépítésére – mely fellendített e volna 
 Trebizond forgalmát is, ez ugyanis  Szuez megnyitása s a perzsa kereskedelem délre 
terelődése miatt  pangott  – megfeneklett  a világháború miatt . 

 Mezopotámiában, a periférián a törökök célja már 1842-től nyíltan az volt, 
hogy az addig szerzett  privilégiumokat megkíséreljék elvenni a brit kereskedők-
től, akiknek kiváltságaikért cserébe meg kellett  teremteniük a közlekedés bizton-
ságát a  Shatt  el-Arab folyón, valamint meg kellett  tisztítaniuk a területet a kaló-
zoktól.1012 Ez állandó vitát szült a Porta és a brit vezetés között . 1846-ben végül 
a két kormány egyezményt kötött , amelyben a török fél formálisan elismerte a 
britek hajózási jogát  Mezopotámia folyóin. Ennek köszönhetően 1861-ben a Lynch 
fi vérek megalapított ák az Eufrátesz és Tigris Gőzhajózási Társaságot. Ugyanakkor 
a török vezetés nem kívánta, hogy még több hasonló társaság jöjjön létre, így Mid-
hat  pasa idején létrehoztak egy gőzösökből álló kereskedelmi fl ott át, amely török 
zászló alatt  hajózott . Ennek a fl ott ának a létrejött e lett  az angol–török rivalizálás 
alapja a térségben.1013 1898-ban a kuvaiti sejk egy titkos megállapodást kötött  a bri-
tekkel, mellyel  Kuvait brit protektorátus alá került. Az oszmán külügyminiszter, 
 Tevfi k pasa tudomást szerezve a szerződésről azt nyilvánosságra hozta, és sem-
misnek nyilvánított a. Az ekkor kialakult brit–török konfl iktus „taszított a” végül a 
török vezetést a németek karjaiba, így ők kaptak engedélyt egy a  Németországot a 
 Perzsa-öböllel összekötő vasút építésére.1014 Az 1902-es egyezmény szerint a vonal 
 Zobeirból indult volna a part felé. Az ott  építendő állomás helyét azonban egy 
későbbi, a Porta és a társaság által kötött  egyezményben állapított ák volna meg. A 
brit indiai kormány egy 1904-es jelentésben azt állított a, hogy a német mérnökök 
 Khor Abdullahot és a  Bubiyan szigetet (pár mérföldre Kuvaitt ól) találták megfele-
lő helynek végállomásként, így a törökök ezeket a területeket 1902 elején elfoglal-
ták, veszélyeztetve a brit érdekeket. 

A Bagdad- vonal tervére az angolok egy  Kairó– Beludzsisztán–  Bombay vasút 
tervével válaszoltak, illetve ragaszkodtak ahhoz, hogy a Bagdad- vasút ne  Bász-
rában, a Shatt  el-Arab mellett  végződjék, hanem az angol kézen lévő Kuvaitban. 
Angol közgazdászok „bizonyított ák”, hogy a  Berlin–Bagdad  vasutat igénybe véve 
az indiai termékek nem lesznek olcsóbbak, mint ha a tengeren, a  Szuezi-csatornán 
keresztül szállítanák őket, tehát a németek célja nem a gazdasági verseny élezése 
vagy a brit monopólium megtörése  Indiában, kifejezett en katonai célokat sej-
tett ek a hátt érben, a német fl ott a kőolajigényének kielégítését. (Ha a fuvarozás 
a vasúton valóban olcsóbb lett  volna, akkor pedig azt nem nézték volna jó szem-
mel.) Megjegyzendő viszont az is, hogy – a német Mitt eleuropa-terv gazdasági 

1012   Emellett  fontos megemlítenünk, hogy már 1862-ben kialakított ák a postaszolgálatot  Irak és  India, 
valamint a távíróhálózat  Bagdad,  India,  Konstantinápoly és  Teherán között . Mindkett ő kiépítését 
természetesen a britek végezték.

1013    Bilgin, M. S.: The Construction of the Bagdad Railway and its Impact on Anglo-Turkish Relations, 
1902–1913. OTAM 16, 2004. 115–116. htt p:/dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1273/14662.pdf.

1014   Uo. 117.
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alapjait jól ismerő Strausz Adolf is felhívta erre a fi gyelmet – a 140 ezer fős piacot 
jelentő Bagdad  város kivitele 8 millió piaszter, behozatala 4 millió volt csupán 1912-
ben, tehát a kereskedelem intenzívnek nem nevezhető, azaz a németeknek volt 
mit keresniük.1015 A Hedzsasz-vasút kapcsán pedig – mely végül török kézen ma-
radt –  Anglia azt követelte, hogy az a parton fusson, illetve érintse  Alexandrett át, 
hogy aztán szükség esetén a brit fl ott a ellenőrzése alá vonja, vagy megsemmisítse. A 
Hedzsasz-vasút, mint a török fennhatóság megerősítését szolgáló lépés ellentmon-
dott  az angol érdekeknek, hiszen számukra Arábia birtoklása zavartalanná tett e vol-
na a  Bombay– Szuez hajóút és a tervbe vett  brit  Kairó– Bombay vasútvonal biztosí-
tását. Végül a török kormány álláspontja győzedelmeskedett , és a vasút a palesztin 
tengerpartt ól 60–80 km-re futott  a Hedzsasz felé, így kiterjesztve a frontier zónáját 
Arábia belseje felé.

Az ifj útörök forradalom után, 1910 nyarán az új török pénzügyminiszter, 
 Cavid bej Londonba utazott , hogy a diplomáciai elszigeteltség feloldása mellett  
kölcsönt vegyen fel a vasútvonal további építéséhez, azonban a tárgyalások meg-
szakadtak. A britek egyik feltétele az volt, hogy 55%-os részesedést kapjanak a 
 Berlin–Bagdad  vasútvonal azon részéből, amely a  Perzsa-öböl térségében fog ha-
ladni. A másik neuralgikus pont  Kuvait helyzete volt. A britek és a törökök sem 
voltak hajlandóak lemondani erről a kis országról, így a tárgyalások itt  is  ered-
ménytelenül végződtek. 

A kölcsönt végül a német kormány biztosított a. A sikertelen találkozók el-
lenére a török kormány továbbra is kereste a megegyezés lehetőségét, s 1911. jú-
lius 29-én a brit kormány memorandumot küldött  a törököknek, amelyben három 
pontban foglalta össze aggályait: az első a bagdadi vasútvonal ügye, a második a 
Perzsa-öbölre vonatkozó eltérő álláspontok, a harmadik pedig a vámtarifák 11%-ról 
15%-ra történő emelése volt.1016

Az első kérdésben a török kormány továbbra is tartott a magát az 1911-es 
 40–20–20–20%-os javaslathoz (az angolok 20, a törökök 40%-ot kapnak). A máso-
dik pontra adott  válaszban a törökök ragaszkodtak  Kuvait és a part menti törzsek 
felett i ellenőrzéshez. A vám kérdésében a törökök a tarifák emelése mellett  fog-
laltak állást, hogy így több pénzt tudjanak a vasútépítésbe fektetni. Mivel a britek 
igyekeztek rávenni szövetségeseiket, hogy bankjaik ne nyújtsanak hitelt a német 
vasútépítéshez, a birodalom mindenképpen rákényszerült a vámemelés megtéte-
lére.1017

A britek javaslatát természetesen a német vezetés is elutasított a. A törökök 
azonban még mindig nem adták fel az angolokkal való kiegyezés lehetőségét, így 
sikerült nekik elérniük, hogy a németek felmondják az 1903-as egyezményt, amely 

1015    Strausz, A.: Das Osmanische Reich i. m. 382.
1016   Lásd  Lowe, C. J.– Dockrill, M. L.: The Mirage of Power. Part III, 1902–1922. The Documents. 

Routledge, London, 1972. Charles Hardinge levele Sir Charles Marlingnak, 1909. november 16. 
Hardinge arról tudósít levelében, hogy semmiféleképpen sem fogadhatják el a törökök 4%-os 
vámtarifa- emelését, csak abban az esetben, ha a török kormány biztosítja a britek teljes fenn-
hatóságát a bagdadi vasútvonal  Bagdad– Perzsa-öböl szakaszán, valamint lehetővé teszi egy 
vasútvonal építését  Bagdadtól a Földközi-tengerig. Hasonló: Uo. Sir Edward Grey levele Charles 
Hardinge-nak, 1911. május 16.

1017    Bilgin, M. S.: The Construction of the Bagdad Railway i. m. 126–127. 1914-ben először 15%-ra, 
majd 1915-ben 3 év időtartamra 30%-ra emelték a vámokat, s felmondták a kapitulációkat.
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a bagdadi vasútvonal építésére is vonatkozott . Mivel a németek a vasútépítést ah-
hoz a feltételhez kötött ék, hogy egy lehetséges harmadik hatalom nem bírhat na-
gyobb tőkeösszeggel a vállalkozásban, mint  Németország, a britek az oroszokat 
próbálták bevonni az építkezésbe, amit természetesen a török kormány visszauta-
sított . Az Oszmán Birodalom így lassan ismét a németek karjai közt találta magát. 
A német politikai és gazdasági sikerek idővel magukkal hozták a katonai együtt -
működés megindulását a két állam között .1018

Végül az 1913-as év hozta el az „átt örést”. Megszületett  a bagdadi vasútt al 
kapcsolatos megállapodás  Nagy-Britannia és az Oszmán Birodalom között , mely-
nek leglényegesebb pontja, hogy a vasútvonal nem építhető meg  Bászrától az 
öbölig. A Bagdad-vasút  2400 km-es hosszából 1914-ig csak 1000 km készült el, 
680 km épülés alatt  volt, a Bagdad– Bászra – Kuvait szakasz építéséhez pedig hozzá 
sem fogtak. Az első világháború kitörésével az építkezés is leállt, és majd csak 
1936–1940 között  épült ki egészen a vonal Bagdadig, amelyet már az iraki állam 
fi nanszírozott . Az első vonat pedig csak 1940. július 15-én futott  ki  Isztambulból. 

A Bagdad-vasút  építése ellenére a főváros továbbra is közvetlen összekött e-
tés nélkül marad Szmirnával és  Damaszkusszal (nem is beszélve a fő bányavi-
dékek elérhetetlenségéről).  Kis-Ázsiában az első 600 km vasutat még az angolok 
épített ék 1860–1884 között  ( Szmirna– Aydın– Diner, Ott oman Smyrne and  Aydın 
Railway Comp.), majd a franciák (Société du Chemin de Fer Ott oman Smyrne 
Casaba et prolongement) és az angolok megépített ék a  Szmirna–Kasaba – Akşe-
hir– Uşak– Afyonkarahisar vonalat, emellett  létezett  a rövid  Mudania– Bursza és 
a  Mersin– Adana vonal (francia tőkéből épült). A nyugati behatolás ekkor leállt, 
hiszen a fő kikötőket,  Szmirnát,  Damaszkuszt és hátországukat hozzákapcsolták a 
tengeri útvonalakhoz, s ezzel az ő igényeik teljesültek. Nem úgy, mint a németeké, 
akik más koncepcióval kezdtek hozzá a vasútépítéshez (hiszen a partvidék keres-
kedelmi szempontból már eleve „foglalt piac” volt). Ez a nyugatiak vasútépítési 
terveire is ösztönzőleg hatott , s tervezték a Kasaba – Szmirna vonalat a fővárossal 
(Pandermával) összekötő, így a Bagdad-vasút  riválisává előlépő Soma– Panderma 
szakaszt is. (A  Szmirna– Panderma– Isztambul vasút szintén francia tőkéből épült 
volna.)1019 A  Bejrút– Damaszkusz vonal és a palesztin vasút üzemeltetése francia 
kézbe került, a Hedzsasz-vasút volt az egyetlen állami kezelésű vasút 1914 előtt , 
stratégiai szerepe a határvidékre való felvonulás szempontjából jelentős. A  Hodei-
da– Szanaa vasút francia kézen volt, az anatóliai vasút német üzemeltetésbe került 
 Konyáig,  Eskişehir–Ankaráig, és jogot kapott  a társaság a vonal meghosszabbítá-
sára  Kayseriig.1020 

Noha  Hirsch báró zömmel fejőstehénként használta cégét, s többet manipu-
lált részvényeivel, mint amennyi vasutat épített ; miután részesedését eladta, végül 
az Orient Expressz vonalával párhuzamosan kiépült előbb az  Isztambul– Edirne– 
 Dedeagaç, majd 1892–1896 között   Szaloniki– Dedeagaç szakasz, mely így a már 
korábban létező  Szaloniki– Mitrovica–( Belgrád) és  Szaloniki– Monasztir vonalat a 
centrumhoz csatolta. 13 ezer alkalmazott  dolgozott  a vasútnál, 70%-ban helyiek, 

1018   Uo. 127.
1019    Strausz, A.: Das Ott omanische Reich i. m. 180–187.
1020    Trozonyi F.: Törökország közlekedési viszonyai. In: Bulgária és Törökország gazdasági és jogi 

viszonyai. Pesti könyvnyomda, Bp., 1916. 178–180.
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de a vezetőségben az európai nevek domináltak.1021 A balkáni vasútkezelő társa-
ság részvényeit a Balkán- háborúk idején egy magyar és osztrák bankokból felál-
ló konzorcium felvásárolta, de az 1216 km-es vasúthálózat mindössze 328 km-re 
apadt le. A konzorcium az 1910-es 17 millió frankos bevételből 3,5 milliót a török 
államnak volt köteles átengedni, a két Balkán- háború eredményeképpen mind a 
konzorcium, mind a török állam jövedelme megcsappant, ráadásul a bolgár–török 
határrendezés eredményeképpen  Drinápoly vasúti összekött etés nélkül maradt.

II. 6. 2. Az oszmán út alternatívái és párhuzamai
 a perifériákon (1878–1914)

A vasút kapcsán elmondott ak után érdemes megvizsgálni, hogy a hatalmak gaz-
dasági-politikai jelenléte a birodalomban milyen fokúnak minősíthető egy nem-
zetközi összevetésben. A világgazdasági rendszerbe való integráció foka és sebessége 
alapján az Oszmán Birodalom egyaránt a középmezőnybe tartozott  (II. 158. táb-
lázat),  Sziámmal együtt  a „rivalizációs zóna” része volt, alacsony vámokkal ( Me-
xikóhoz képest), gyenge külső védelmi vonallal. Az export növekedése átlagon 
alulinak számított . Egyiptom  mellett  a birodalom kapta a legtöbb külső hitelt, míg 
a közvetlen tőkebefektetés értéke alacsonyabb volt, mint a dél-amerikai országok 
esetében általában. A diverzifi kált export viszont egyedi sajátosságnak tűnik a pe-
rifériák között , mely csökkentett e a külső hatásoknak való kitett ségét.1022 Ideális 
esetben az export GDP-hez mért aránya vagy a külföldi tőkebefektetések GDP-hez 
mért aránya lenne a megfelelő proxy változó a kapitalizmus behatolásának és a 
világgazdasági integráció fokának mérésére. Csakhogy pontos GDP-értékek híján 
az egy főre jutó export és az egy főre eső külföldi tőkebefektetés megbízhatóbb 
mutató. Természetesen ezek a mutatók nem fogják megmondani, hogy a gazda-
sági integráció fejlődést eredményez-e vagy sem, csupán nemzetközi összevetésre 
alkalmasak.  Egyiptomban például a kereskedelmi szektor igen nagy fejlődést mu-
tatott  és a termelésnövekedés üteme is nagy volt, miközben ipara nem épült ki, 
s a szélsőséges exportspecializáció miatt  rugalmatlanná vált a külső kihívásokra 
(mint a gyarmati országok általában).

Az imperialisták között i rivalizálás, az oszmán bürokrácia ereje a külföldi tö-
rekvésekkel (például vámemelés, kisparasztok támogatása) és a saját társadalmi 
csoportokkal szemben, a kisbirtok dominanciája (a külföldi beavatkozás limitá-

1021   A vasutasok ennek ellenére vegyes társaság voltak: az Oriental Railways Company vonalain 
1908-ban 40%-os béremelést követelő (3000 főt mozgósító) totális sztrájk idején a sztrájk vezető-
ségében a következő nevek fordultak elő: Yaglitz ian, Aidonidesz, Rotnagel, Melirytos, Lupovitz , 
 Diner, Gibbon, Hatz opoulosz, Eliadesz, Yeser, Goerke, Yovantszosz, Paravantszosz, Husein, Ro-
manosz, Blau, Goldstein, Cohen, Benardo, Reff et és Gatz oni.  Menzel, P.: Accidents, Sabotage, and 
Terrorism: Work Hazards on Ott oman Railways. In: The Frontiers of Ott oman Studies i. m. Vol. 
2. 232–233.

1022   Az Oszmán Birodalom földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően az exportcikkei viszonylag 
nagy diverzitást mutatt ak, így nem szembesült a kisállamok általános problémáival, az egyolda-
lú exportszerkezet okozta világpiaci trendeknek való kiszolgáltatott sággal: az export felét álta-
lában 8-10 cikk tett e ki, míg a kisállamok esetében egy-egy cikk volt felelős akár az exportérték 
50–70%-áért. A birodalomban egyetlen termék részesedése sem haladta meg a 15%-ot.
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lása az agrárszférában), a változatos földrajzi környezetből eredő diverz export-
szerkezet (mely biztosított a a kisparaszti szerkezet és az állam továbbélését), a 
kis népsűrűség (a magas agrármunkabérek nem kedveztek a monokultúrás nagy-
birtoknak) lehetővé tett ék a gyarmatosítás utolsó fokozatának elkerülését (három 
lépcső így is megvalósult: a vámok lebontásával a gazdasági önvédelem, a hitele-
zéssel a büdzsé kiszolgáltatott sága, a vasútt al a piac megszerzése és a helyi ipar 
leépítése).1023

Természetföldrajzi (gazdasági) adott ságai és politikai helyzete révén  Szíria és 
Egyiptom  alternatívát jelentett  az Oszmán Birodalom által bejárt úton. A perifériá-
kon hasonló kiindulási helyzetben lévő entitások esetében eltérő kimenetekkel 
találkozunk, ami azt jelenti, hogy a világgazdasági integráció kényszerpályája (a 

1023    Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European Capitalism i. m. 140–148.

II. 158. táblázat.

Az Oszmán Birodalom világgazdaságba való integrációjának foka 
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1,05–1,25 0,66 159 (1,3) 10,30  6,77 65,7 10,2 26

 Egyiptom 2,63–3,15 0,51 515 (3,7)  17,2  8,33 48,4 15,3 91

 Perzsia 0,62–0,75 0,28 221 (2,0)  1,70 – – 36,5 29

 Algéria 4,1–5,0 0,49 836 (4,7)  8,00 – – 52,0 53

 Marokkó 0,5–0,6 0,24 208 (1,8)  7,00 – –  7,1 37

 India 0,45–0,55 0,13 346 (2,9)  1,50  1,05 70,0 33,3 39

 Kína 0,12 0,04 300 (2,8)  0,75  0,21 28,0 17,1 39

 Sziám 0,93 0,26 357 (2,7)  1,55  0,71 45,8 60,0 83

 Argentína 1,3 1,60  81 (4,2) 85,50 31,60 37,0  2,0 50

 Mexikó 1,9–2,3 32,00 6,20 19,4  6,5 56

 Brazília 2,8–3,4 1,47 190 (1,7) 19,00 6,20 32,6 15,0 85

Pamuk, Ş.: The Ott oman Empire and European capitalism i. m. 182–189. 
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periferizáció) mégis hagyott  némi mozgásteret.1024 A perifériákra jellemző módon 
az iparfejlődés korlátozott  volt  Egyiptomban és  Szíriában is, Egyiptom  mező-
gazdaságában azonban sikeres adaptációt fi gyelhetünk meg, mely jelentős export-
többlete révén lehetővé tett e a hatalmas államadósság fenntartható kezelését, noha 
ipari forradalom már nem bontakozott  ki a mezőgazdasági forradalomból (a bri-
tek tevőleges közreműködésével).  Szíria mezőgazdaságában pedig kifejezett en a 
frontier jellegzetességeit fi gyelhetjük meg, a nagybirtok megjelenésével itt  is más 
fordulatot vett  az események menete, mint  Anatóliában. A szíriai ipar (selyem) 
elaprózott sága (és ennek társadalmi hátt ere) miatt  hosszú távon versenyképtelen-
nek bizonyult: a növekvő piaci igények mellett  is csak a termelés és az export szin-
ten tartását volt képes elérni, riválisai megelőzték. A szíriai–libanoni ipar tanul-
mányozása azért is tanulságos, mert így korrekt statisztikai adatokkal datálható 
az az 1870–1920 között  lezajlott  folyamat, ami a birodalomban 1820–1850 között  
már egyszer lejátszódott  (csak annak vizsgálatához kevesebb adat áll rendelkezé-
sünkre). Az oszmán dezindusztrializáció párhuzamba állítható a libanoni selyem-
termelés látszólag előjel nélküli összeomlásával.

Közvetlenül Egyiptom  összeomlása előtt  a tényleges állami jövedelmek alig 
60%-át érték el az egyébként igen magas egy főre eső értéket mutató adóbevételek 
(lásd II. 4–II. 5. táblázat). A külső hitelek a bevételek bő 20%-át, a belső hitelek 15%-
át tett ék ki (II. 159. táblázat). A hiteltörlesztés ugyan a kiadások 20 + 9%-át tett e ki, 
de így sem haladta meg a 10 év alatt  felvett  külső és belső hitelek értékét. Az ad-
minisztráció a kiadások 33%-át vitt e el, a hadsereg viszont – a birodalommal ellen-
tétben – már csak 5%-kal részesedett  a kiadásokból a függetlenségi harc kudarcát 
követően. A birodalomnak fi zetett  tribútum ilyen körülmények között  – bár értéke 
nem volt nagy – pénzkidobásnak minősült. Szintén jellemző a gyarmatosító hatal-
mak gazdasági elképzeléseire, hogy  Egyiptomnak  Szuez 10 év alatt  4 millió fontot 
jövedelmezett , míg 16 millió font kiadást jelentett  (a kiadások 10%-a). E két utóbbi 

1024   Ha a hatalmak akarták (volna), képesek voltak a víz színén tartani és érdekeiknek megfelelően 
akár gazdaságilag sikeresen is működtetni a régiót. A mozgástér persze szűk volt, de a kimene-
tek között  (rossz és még rosszabb) volt választási lehetőség.

II. 159. táblázat.

Az egyiptomi költségvetés alakulása a brit megszállás előtt i 10 évben

Bevétel (1863–1874) Millió font sterling Kiadás (1863–1874) Millió font sterling

Adóbevétel 94 Adminisztráció 49,0

Hitel 35 Tribútum  7,5

Szuezi részvények  4 Hiteltörlesztés 30,0

Belső hitelek, 
kötvények

21
Belső hitelek 
törlesztése

12,0

Hadi kiadások  8,0

Szuezi kiadások 16,0

Közmunka 31,0

 Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 65.
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tétel nélkül Egyiptom  képes lett  volna a hiteleit törleszteni (150 millió font bevétel 
vs. 130 millió kiadás). Így azonban ez reménytelen volt. Ráadásul a nagy termés-
hozamok és az exportbevételek fenntartása érdekében a mezőgazdasági infrastruk-
túra javításához elrendelt közmunka szintén évi 3 millió fontra rúgott  (a kiadások 
20%-a) – az előbbiekkel szemben ez legalább produktív beruházásnak minősült.

Milyen volt az állam fennmaradását biztosító agrárium helyzete ekkor? 
 Egyiptomban 1882-ben körülbelül 1 millió vidéki család élt az országban, átla-
gosan 4,3 feddán művelt területt el. A népességnövekedés átlaga azonban évi 1,3–
1,5% között  volt, így a vidéki családok számának 50%-os növekedése miatt  az egy 
családra jutó művelt terület 1910-re 3 feddánra esett  (az átlagos családméret 6 fő 
volt továbbra is), miközben a termőterület mindössze 10%-os növekedése mellett  
nőtt  a bilharzia veszélye is (II. 160. táblázat).1025

Míg az 1 feddán alatt i birtokok száma 950 ezer volt és ezzel arányuk 60% 
fölé emelkedett  – így Egyiptom  mutatt a a legrosszabb struktúrát a térségben 
( Szerbiá ban és  Bulgáriában a 60%-os értékhez 4–5 ha tartozott ), a nagybirtokok 
átlagmérete még nőtt  is, miközben számuk nem változott  (részesedésük 44% kö-
rül maradt a földterületből, miközben a birtokok számának 1%-át sem tett ék ki). 
Könnyű kiszámítani, hogy a művelés alá vont befogott  0,4 millió feddán fele 
így nem a kisbirtokot gyarapított a. A csökkenés a középkategóriában is megfi -
gyelhető. Az 5–50 feddán között i gazdaságok száma ugyan nem csökkent drasz-
tikusan, de átlagos és összméretük is esett , az e kategóriába tartozó birtokok 
részaránya pedig egyenesen megfeleződött  (18–8,5%). Ehhez képest az 5 feddán 
alatt i birtokok száma 1897–1913 között  644 ezerről 1,5 millióra nőtt , 5 feddán fe-
lett  viszont csak 130–140 ezer gazdaság volt, pedig a brit hivatalnokok a normál 
megélhetéshez szükséges földnagyságot 4–5 feddánra tett ék (II. 161. táblázat). 
A vidékiek 20%-ának egyáltalán nem volt birtoka.1026 Ez azt jelenti – s Bulgária 
  területén is ez volt a helyzet, noha kultúrájában és agrotechnikájában teljesen 
eltérő területről van szó –, hogy a földek újraosztása sem tett e volna lehetővé a nagy 
demográfi ai nyomás miatt  a lakosság eltartását (1) a technológia szintjének javulása, 

1025   A rossz higiéniás viszonyok magyarázhatók azzal, hogy  Egyiptomban a városi lakosság 95%-a, 
a falusi 50%-a jutott  csak tiszta vízhez. Ugyanez  Szíriában 90 és 95% volt!

1026    Owen, R.: The Middle East i. m. 217.

II. 160. táblázat.

Az egy családra jutó művelt terület változása  Egyiptomban, 1882–1917

Év
Teljes la-
kosság*

Rurális 
lakosság*

Rurális családok 
száma*

Művelt terület 
(millió feddán)

Egy családra jutó 
művelt terület (feddán)

1882  7 930  6 915 1155 5,0 4,3

1897  9 734  8 265 1377 5,0 3,7

1907 11 287  9 691 1615 5,4 3,3

1917 12 751 10 757 1795 5,2 2,9

 * 1000 fő.

Owen, R.: The Middle East i. m. 214.
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vagy (2) tartós áremelkedés vagy (3) foglalkozási átrétegződés nélkül. Az első 
megoldás tőkeigényes, s ipari fejlődést feltételez, a gyapot árának leesése miatt  a 
másodikra nem sok esély látszott , a harmadikhoz ipar kellett  volna, amihez – az 
állam eladósodott sága mellett  – brit szubvenciós politikára lett  volna szükség. 
Kérdés, hogy ez megvalósult-e. 

1870–1910 között  a mezőgazdasági termelés két és félszeresére nőtt , a rurális 
lakosság pedig megduplázódott . A vetett  terület nagysága csak 30%-kal nőtt , ami 
viszont meghaladta a művelt terület bővülését (10%), így egyértelmű a gazdaság 
intenzifi kálódása. Mindezen számok azt is jelentett ék, hogy a hektáronkénti ki-
hozatal is nőtt : a termelés ugyanis a vetett  területhez képest is megduplázódott  
(II. 162. táblázat). Sőt az egy főre jutó termelés is emelkedett  1870–1900 között , ezt 
követően azonban stagnált, ami riasztó jel volt, 1930-ra pedig zuhanni kezdett  (mi-
közben 1913–1930 között  maga az össztermelés 10%-kal nőtt , a lakosság viszont 
25%-kal – a vetett  terület is tovább nőtt , de a területegységre jutó kihozatal növe-
kedése megállt).

Az 1930-as adatok alátámasztják  El-Imam véleményét (kötetét lásd az iroda-
lomjegyzékben), hogy a területegységenkénti terméshozamban beállt javulás nem a 
technológia, hanem az emberi munkaerő intenzivitásában rejlett . Szerinte 1884–1912 
között  az 1 feddán föld megművelésére fordított  idő 6,3 hónapról 8 hónapra nőtt  
(így a birtokméret-csökkenést a munka intenzitása ellensúlyozta – 2 feddán földön 
ugyanis nem lehetett  volna egy évben feddánonként 8-8 hónapot dolgozni). 

Ami pedig az áringadozást illeti, William  Willcocks szerint 1895-ben a gabona-
félékből származó jövedelem csak 39 millió font volt (ekkor igen alacsony volt a 
terméshozam), 1912–1913-ban már 65–70 millió font. Ez viszont az adott  években 
jellemző 139-es és 173-as termelési (mennyiségi) indexhez képest (1884 = 100) 
33%-os egységárnövekedést is predesztinál. Azaz az agrárium árbevétele vég-
eredményben  Hansen és  Watt leworth szerint 1886–1912 között  megduplázódott , 
míg a népesség csak 60%-kal nőtt  (II. 163. táblázat). Ez tett e lehetővé a szisztéma 
fennmaradását, hiszen a termelés volumenének bővülése nem volt arányos a né-
pességnövekedéssel (csak + 30%). Az árnövekedés miatt  viszont az egy főre jutó 
bevétel 1900-ig egyenesen 35%-kal nőtt , onnan viszont esett , s végül + 20% körül 

II. 161. táblázat.

A földbirtokviszonyok alakulása  Egyiptomban, 1897 és 1913
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állapodott  meg. Ez kétségtelenül kedvezőbb helyzet volt, mint a  Balkánon, ahol 
10–20%-kal csökkentek is ezek az értékek.

Csakhogy az egy főre jutó átlagos bevételnövekedés mit sem mond egy olyan 
országban, ahol a birtokszerkezet nem olyan kiegyensúlyozott , mint a  Balkánon 
(ahol az átlag és a módusz vagy medián közel állt egymáshoz).  Egyiptomban a 
földek 40%-a  50 feddán felett i nagybirtok volt (II. 161. táblázat), melyeknek már 
csak 20%-át műveltett ék bérmunkában 1939-ben, míg korábban a részes bérlet 
(izbarendszer) dívott . Ez utóbbi esetben ugyanis elképzelhető, hogy a paraszt több 
földet művelt, mint amennyi a birtokában volt, s ez – a realizált többletjövede-
lem révén – az egyes rétegek között i jövedelemegyenlőtlenség csökkenése irányá-
ba hatott . Ezzel szemben az izbarendszer feladása és az exportorientált allodiális 
nagybirtok előtérbe kerülése e többletjövedelmek megvonását jelentett e a kisbir-
tokosoktól. Ez esetben a fent egy főre kalkulált jövedelemnövekedés a kisparaszti 
rétegek esetében az átlagosnál jóval kisebb. (Az izba a nagybirtok exportra termelő 

II. 162. táblázat.

Az agrártermelés változása és a demográfi ai nyomás  Egyiptomban (1821 = 100)
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1830–1835  164 118 109 n. a. 108 n. a. n. a. 138

1872–1878 1208 206 156 178 132 114  678 586

1895–1899 2247 327 162 206 202 127 1090 687

1910–1914 2719 409 173 235 236 135 1157 664

1930–1934 3033 491 180 260 272 144 1166 617

Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 132. alapján saját szerkesztés.

II. 163. táblázat. 

A demográfi ai nyomás mértéke  Egyiptomban (változás mértéke 1882–1913 között )

Lakosság 
növekedése

Földterület 
növekedése

Családméret

Egy családra jutó 
átlagos föld-
mennyiség 
csökkenése

5 feddán alatt i 
birtokok számának 

növekedése

5 feddán alatt i 
birtokok arányának 

növekedése

60% 10% 0 33% 50% 13%

Összes 
művelt 
terület 

növekedése

Mezőgazdasági 
output 

növekedése

Terméshozam/
terület 

növekedése

Egy főre jutó hozam 
növekedése

Egy főre jutó 
bevétel 

növekedése

Egy főre jutó export 
és import 

növekedése

8% 60% 50% 10% 25% 100%

A II. 160–II. 162. táblázat alapján.
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része, olyan allódium, melyet részes bérletbe kiadott  birtokok vesznek körül, me-
lyek ellátják állatt al, takarmánnyal és eszközökkel a gyapott ermelést, miközben a 
részes bérlők zömmel saját megélhetésükre termelnek.) 

Végezzünk egy egyszerű számítást. 70 millió font gabonabevétellel számolva 
1913-ban 1 feddánra (5,5 millió feddánnal számolva) 13 font gabonabevétel jutott , 
a 2–3 feddános (1 ha) birtok „átlagosan” 25–40 font (600–1000 frank) gabonajöve-
delmet produkált. Ez például egy 5 ha-os bolgár birtok bevételét is meghaladja (itt  
a teljes, nem csak a gabonából származó bevétel volt ugyanennyi). De ha eltekin-
tünk az árkonjunktúrától, akkor az 1895-ös 40 millió fontnyi bevétel 1 feddánra 9 
font bevételt jelent. Ez egy 2–3 feddán nagyságú kisbirtokra 18–30 font, azaz 450–
750 frank, ami már az 5 ha-os szerb vagy bolgár kisparaszti birtok éves jövedelme 
alatt  van.1027 Ráadásul 1913-ban 940 ezer háztartás 1 feddán birtokkal sem rendel-
kezett , azaz az éves jövedelem ez esetben gabonából 9–13 font (220–300 frank 6 
főre), illetve a gyapot arányos részesedésével 400–500 frank, ami már nem olyan 
kedvező. Ez 5 millió embert érintett : számukra a földbérlet létszükséglet volt. 

Persze a fenti számítások csak hipotetikusak, hiszen a birtokokra nem azonos 
termékszerkezet volt jellemző: a nagybirtok és a kisbirtok funkcionálisan élesen 
elkülönült. A kisparasztság számára kedvező izbarendszer (azaz a tulajdonukban 
lévő földön túl is művelhett ek földet részes bérletben) 1914 előtt i fennmaradását 
valószínűsíti, hogy 1904–1913 között  az éves gépimport csak 200 ezer egyiptomi 
font volt, a műtrágyákat pedig csak a földek 15–20%-án használták. Így persze a 
parasztcsaládra jutó jövedelem ténylegesen nagyobb volt, mint amit az imént 2–3 
feddánra számoltunk. Az a tény viszont, hogy a kisbirtokokat jóval intenzívebb 
művelés alatt  tartott ák kett ős feladatuk, a gépeket helyett esítő állatok takarmá-
nyának biztosítása (birsim) és a kistermelő megélhetése miatt , nem sok jóval ke-
csegtetett  hosszú távon: a parcellázott  föld termékenysége jóval gyorsabban csök-
kent, mint az allódiumé. A paraszt ez ellen gazdasága modernizációjával sem bírt 
védekezni, mert szinte hitelképtelen volt. Az 1902-ben alapított  agrárbank nem 
tudott  életképes hitelkonstrukciót nyújtani a kisbirtokosoknak, és a sanija (szul-
táni)  birtokok eladása sem volt kedvező számukra. A kisparaszti hitelezés kudarca 
miatt  ráadásul Lord  Kitchener az „5 feddán törvényében” 1912-ben megtiltott a az 
ennél kisebb birtokok kisajátítását adósságtartozás esetén – hasonlóan a szer-
biai okucsje intézményéhez. Ez viszont gyakorlatilag azt is lehetetlenné tett e, hogy 
a paraszt később hitelhez folyamodjon, hiszen holtkézi vagyonra a bankok nem 
adtak hitelt. S láthatt uk, hogy ez lényegében a társadalom zömét (950 ezer gazda-
ságot!) érintett e.

Ezek után milyen stratégiát választhatott  a kis- és törpebirtokos gazda? Az 
intenzivitás mellett  bizonyos termékek esetében a gazdaság extenzivitása is fenn-
maradt. A gyapot termőterülete például megduplázódott  1886–1913 között  (866 
ezerről 1,7 millió feddán), a kukoricáé is 50%-kal nőtt  1,1-ről 1,8 millió feddánra 
(de ez a földműveléshez szükséges állatok számára is táplálékot szolgáltatott ), a 

1027   Természetesen mindkét térségben a gabonán kívül egyéb terményt is termesztett ek, így a teljes 
termőterülett el (5,5 millió feddán) való osztás nem ad egzakt végeredményt. Például csak az 
egyiptomi gyapotexport 128 millió riál volt 1913-ban, azaz 25–30 millió font. Ha ezt is egyen-
letesen osztjuk el, akkor ez további 130 frank/feddán, azaz egy kisbirtokra hipotetikusan átlag 
250–400 frank (ez csak az export, nem a termelés) jut.
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bab, búza és rozs termőterülete viszont stagnált, a cukoré egyenesen csökkent, s 
a rizsé sem emelkedett  1904 után.1028 Azaz az egyiptomi gazdaság is válaszút elé 
érkezett : vagy az állatok, vagy az ember élelmezése, a kett ő együtt  immár fenntart-
hatatlan. Mivel itt  az állat nem exportcikk volt, mint  Szerbiában vagy  Bulgáriában, 
hanem agrármunkaerő – a demográfi ai nyomás a teljes földművelési struktúra 
átalakítását igényelte volna, beleértve a túltermelt gyapotot is, mely ekkor az ex-
portból már 90%-kal részesedett , s 1880–1884-ben is 70% felett i volt aránya –, ez 
nehezített e e probléma megoldását. A számok két dolgot tükrözhetnek: vagy azt, 
hogy sokszor a kisparaszt sem gabonanövényeket termelt, hanem gyapotra tért 
át, melynek fajlagos jövedelme jóval nagyobb volt. Így az  El-Imam által számolt 
munkaintenzitás-növekedés, valamint a bevételnövekedés mögött  ez a jelenség ta-
lálható. Ez azonban azt jelentett e, hogy az állati igaerő kínálati oldala fog csökkeni, 
az allodiális részeket pedig gépesíteni kell, ami tőkeigényes. De a gyapot mutatói 
azt is jelenthetik, hogy a parasztság adaptációs stratégiája hosszú távon nem le-
hetett  túl sikeres, s a nagybirtok kiterjedése-részesedése nőtt  tovább, s a részes 
bérletbe kiadott  földek aránya csökkent. Bármelyik forgatókönyv is igaz, egyenes 
következménye, hogy Egyiptom  valamikor a századfordulón nett ó élelmiszer-importőrré 
vált. Egyiptom  tehát azt a megoldást választott a, mint  Anglia 100 évvel korábban, 
feladta a mezőgazdasági önellátást, a gyapott ermelés fenntarthatóságának aláren-
delve mindent. A gabonaimport az említett  folyamatoknak köszönhetően 0,7 millió 
fontról 3,3 millió fontra ugrott .

A kézműipar egy része szintén import nyersanyagoktól függött , mint a mo-
dern gyárak is. Ilyen volt a dohányipar, vagy például 1912-ben 650 ezer egyiptomi 
font értékű fonal jött  be a helyi kisiparosok igényét kielégítendő. A textilimport 
az 1885–1889-es 2,6 millió fontról 1910–1915-re 7,1 millió fontra nőtt , a cukor és a 
kávé 0,3-ről 0,8-re. Összességében az import évi 8 millió fontról 26 millió fontra 
emelkedett  1885–1915 között , 50%-kal meghaladva a szintén ütemesen emelke-
dő éves büdzsét (korábban annak 80%-át érte csak el). Az import 350%-kal nőtt  
a vásárlóerő javulásának hatására, s egy főre jutó értéke is megduplázódott  (1-ről 
2 fontra nőtt ), s ezzel megelőzte  Görögországot vagy  Japánt,  Irakot, és utolérte 
Spanyolországot. Ugyanebben a periódusban a gyapotexport 10 millió egyiptomi 
fontról 30 millióra nőtt  (a teljes export pedig 12-ről 33 millióra, II. 73. ábra).1029 Azaz 
a gyapotra való átállás sikeres stratégiának bizonyult: az export növekedéséből 
származó bevétel fedezni tudta az import növekedését is, ugyanis ellentétben a 
kötetünkben vizsgált legtöbb országgal, Egyiptom  kereskedelmi mérlege végig pozitív 
volt a 30 év alatt . Ez összesen nett ó 80 millió egyiptomi font tőkebeáramlást je-
lentett  (5–10 évi költségvetést vagy az 1881-es éves költségvetés 25%-át), míg a 
hiteltörlesztést évi 3,9 millió fontt al számolva 109 millió volt a tőkekiáramlás (a 
profi tt ranszfer nélkül). Azaz az exporttöbblet az adósságtörlesztés 80%-át fedezte. Ez 
mindenképpen sikernek tekinthető a többi vizsgált térséggel szemben, még akkor is, ha na-
gyon egyoldalú (sebezhető) gazdaságot eredményezett. Az egyoldalúságra példa, hogy 
míg a gyapotexport értéke egymaga is meghaladta az összes importot, aközben a 
rá épülő egyiptomi textilipar nem fejlődött . Mivel az egyiptomi vásárlóerő növe-

1028    Owen, R.: The Middle East i. m. 218.
1029   Uo. 241.
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kedése ideális volt a brit textilexport számára, ezért a brit kormányzati tanácsadók 
nem is engedték az egyiptomi textilipar fejlesztését, szemben más iparágakkal, 
melyek mezőgazdasági termékeket dolgoztak fel. Ez természetesen még mindig 
jobb, mint ha a mezőgazdaságon alapuló ipar fejlődését is hátráltatt ák volna, csak-
hogy az iparfejlesztés így legfeljebb azt volt képes elérni, hogy bizonyos esetekben 
kielégített e a helyi igényeket, de az exportban a magasabb hozzáadott  értékű élel-
miszeripari cikkek már nem jelentek meg. Az egyiptomi ipari munkások száma 
400–500 ezer főt tett  ki az 5,8 milliós keresőrétegben. 1901-ben 23 gyáripari cég 
működött  csak a megszállt Egyiptom  területén 3,5 millió egyiptomi font értékű tő-
kével és kötvényekkel, míg az ország nemzeti jövedelme 120 millió egyiptomi font 
volt. Az ipar a nemzeti jövedelem 20%-át adta 1920-ban: ez nem volt több, mint az 
Oszmán Birodalomban. Viszont a munkások arányához (10%) viszonyított  terme-
lékenysége az agráriuménak így is közel háromszorosa volt.

Az angolok a megszállást eleinte időlegesnek tartott ák.  Egyiptomban az adós-
ságkezelő kezdetben hasonlóan működött , mint a  Török Birodalomban a Dett e 
Publique. A kezdeti francia–angol közös ellenőrzést azonban 1883-ban egy brit 
tanácsadó váltott a fel, aki jogosult volt a khedive államtanácsán részt venni és min-
den pénzügyi döntést felülbírálni. A központi beruházások közül kiemelkedett  
az asszuáni gát magasítása (a robot 1885-ös eltörlése növelte a munkaerő-kíná-
latot és a végzett  munka minőségét is). 1913-ra a három vasútt ársaság már 1200 
km vasútt al rendelkezett , s 2400 km mezőgazdasági út is létesült. A legnagyobb 

II. 73. ábra.

 Egyiptom kereskedelmi mérlege ötéves periódusonként éves átlagban

 és a szaldó ötéves összes értéke (1000 font), 1885–1913
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előrelépés azonban az volt, hogy az államadósság törlesztőrészlete az 1895-ös 
költségvetés 33%-áról 1910-re 23%-ra csökkent (vissza az 1870-es értékre). Igaz, 
ennek oka legalábbis részben a költségvetési bevételek növekedésének tudható be, 
s nem az adósság sikeres törlesztésének. Az adósságok törlesztőrészletének értéke 
ugyanis nem csökkent, ezzel szemben a direkt adókból származó bevételek jelen-
tősen megnőtt ek, a vasutakból származók szintén – az exportt öbbletet pedig már 
említett ük (II. 164. táblázat). A pozitív szaldót segített e a terms of trade alakulása: 
1890–1910 között  az agrártermékek ára jobban emelkedett , mint az iparcikkeké 
(ami ez esetben az import). 

De a kedvező makrogazdasági adatok jelentős egyenlőtlenségeket takartak. 
A kisparaszti társadalom fele, 600 ezer 5 feddán alatt i gazdaság volt eladósodva. 
Egy 5 feddán alatt i birtokra átlag 25 egyiptomi font adósság jutott  (azaz 1 főre 4 
font, miközben az 1 főre jutó állami éves bevétel 1,25–1,5 font volt, s ennek csak 
kétharmada volt adó). Tehát az adósságállomány az éves adóbevétel körülbelül 
négyszerese volt, s ismerve az adókulcs nagyságát, a tartozás az eladósodott  gaz-
daság éves bevételének legkevesebb felét érhett e el (1 feddános birtok esetében 
ennél több) – hasonlóképpen, mint  Bulgáriában 1910 után, Jugoszláviában 1929 
körül. Ez a 25 font 1 feddán piaci értékének 25–50%-át érte el, s az eladósodott ak 
átlag csupán 1 feddánnal bírtak (a csoportátlag az 5 feddán alatt i kategóriában 
1897-ben 1,5 feddán volt), azaz ingatlanuk értékének 25–50%-át tett e ki adósságuk 
(II. 165. táblázat).

A mezőgazdasággal szemben az iparban a brit beavatkozás már számott e-
vőbb, de ellentmondásos volt. A századfordulón létesített  új gyapotfonó és szö-
vőüzemek nem mentesültek a belső vámok alól, míg a cukorfi nomító üzem vám-
kedvezményeket kapott  1906-ban (az egyetlen túlélő gyapotmalom ekkor szintén 
kedvezményezett  lett ). A britek egyoldalú gazdaságszerkezet felé terelték  Egyip-
tomot, s ennek az ára az 1907-es pénzügyi krízisben, majd az 1909-es gyapot-
termés-visszaesésben jelentkezett .

Az agrárhitelezés kudarcára utal, hogy mezőgazdasági bank 1913-as statisz-
tikája szerint a tartozások 75%-a uzsorások irányában állt fenn, s csak 25%-uk tar-

II. 164. táblázat.

Az egyiptomi kormányzat bevételei és kiadásai (millió font), 1881–1913

Periódus
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1881–1884 5,3 2,0 1,5 10 1,25 3,9 2,2 0,63  9,4

1910–1913 5,5 5,8 4,2 17 1,50 3,9 5,2 1,00 17,3

 Az egyiptomi font az angollal nagyjából egyenértékű. Owen, R.: The Middle East i. m. 223. 
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tozott  a bankoknak. A paraszt nem fért hozzá közvetlenül az 5–6%-os kamatozású 
hitelhez, hanem az uzsorástól kapott  kölcsönt 35–60%-ra, s maga az uzsorás fordult 
a bankhoz a kedvező kamatozású hitelért. 1908-as adatok alapján a felvett  hitelek 
zöme adósságtörlesztésre vagy földvásárlásra, s nem munkaköltségre vagy mo-
dernizációs kiadásokra fordítódott . 

De maga a bankszektor és az állam sem erőltett e a tőkekihelyezést a kisbirto-
kosság számára. A nagybirtokon (50 feddán felett ) ezzel szemben a jelzálog vált 
dominánssá: a 6 millió font értékű jelzáloghitel feddánonként ugyanúgy 25 fontot 
tett  ki, mint a kisbirtok esetében. Zömét birtokvásárlásra használták. A nagybir-
tokra jellemző hitelbőség a földárak növekedéséhez vezetett  (1904-re 60-ról 160 
font/feddánra ugrott , majd végül 100 felett  állt meg), ez sem segített e a kistermelőt, 
ha a hitelből akart földet vásárolni. 

Az 1870-es években a bankszektor még főleg az államnak adott  kölcsönökből 
profi tált. Az államcsődöt követően reorganizációra volt szükség – de ekkor az ál-
lam kis befolyást gyakorolt a bankszektorra egészen a Bank of Egypt 1911-es csőd-
jéig, amikor kiderült, az a csőd oka, hogy a bank hiteleinek túlnyomó része immár 
bizonytalan, közép- és hosszú lejáratú, gazdálkodóknak adott  agrárhitelből állt… 

 Crouchley szerint ez a fajta tőke dominálta az egyiptomi tőkemozgások 
66–70%-át, azaz az ipari (produktív) tőke értéke alacsony volt. Az ipari hitelek 
és befektetések csak a tőkeképződés 14%-át tett ék ki és a GDP 2%-át érték el.1030 
 Törökországban a befektetési ráta még alacsonyabb volt, de az állami befektetés 
1920 után elérte a GDP 4,5%-át, a magánbefektetés pedig hasonló volumenű volt.

 Az egyiptomi ipari tőke az 1900-as 90 millió egyiptomi fontról 1913-ra 154 
millióra nőtt  (bőven a bolgár és oszmán érték felett ), de közben a gyáripari üzemek 
száma is 23-ról 37-re emelkedett . E növekedés zöme az építőipari vállalatoknak 
köszönhető (1-ről 10-re nőtt  számuk). Az ipari üzemek zöme a mezőgazdaságon 
alapult, de a csekély nehézipar is az agrárszférát szolgálta ki (például a vegyipart 
egyetlen műtrágyagyár képviselte). A gyárak olyan iparágakban terjedtek el, ahol 
mentesültek a 8%-os vám alól, illetve ahol a külföldi importt ermékek szállítási 
költségei magasak voltak (építőipar), vagy a hosszú szállítás rontott a a külföldi 
áru minőségét. Lord  Cromer ugyanakkor a 8%-os vám gyapotfeldolgozókra való 
kiterjesztésével meggátolta a hazai textilipar fejlődését, pedig ezen üzemek zö-
mét azért alapított ák a századforduló előtt , hogy kihasználják a vámmentességet. 
 Emiatt  aztán például a túlélő Anglo-Egyptian Spinning and Weaving Company 
sem fi zetett  sohasem osztalékot részvényeseinek, mert a 8%-os vám miatt  nem 
volt nyereséges, noha 20 000 orsója és 400 szövőszéke évi 50 ezer font értékű gya-

1030    Issawi, Ch.: The Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 157.

II. 165. táblázat.

A kisparasztság eladósodott ságának mértéke  Egyiptomban

5 feddán 
alatt i birtokos 

(1000 db)

Összes birtok 
(1000 feddán)

Adós 
(1000 

fő)

Adós 
földnagyság 

(1000 feddán)

Adósság 
(1000 egyiptomi 

font)

Adósság 
1 adósra és 

1 feddánra (font)

1638 1305 613 614 15 933 26,0
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potfonalat és szövetet állított  elő. És ez még el is törpült az 1900–1904-ben 2,7–4 
millió egyiptomi font értékű textilipari importhoz képest, tehát a protekcioniz-
mus igazán nem gátolta volna az importcikkek bejutását, hiszen a hazai piac kis 
szegmensét birtokolta a gyár. Az üzem mindössze 25–30 ezer kantar hazai gya-
potot használt fel, miközben az egyiptomi termelés 6–7,5 millió kantar volt. Az 
egy szövőszékre jutó 125 font értékű termelés értéke duplája volt az 1860-as évek 
libanoni pamutcikkekre vonatkozó adatainak, ami az utóbbi hatékonyságáról is 
sokat mond. 

Ezzel szemben a cukor kedvezőbb helyzetben volt, hiszen nem terhelték vá-
mok a kivitelt. Korábban mind nyersen exportálták, de az 1890-es évek emelkedő 
cukorárai miatt  a befektetőknek megérte a helyi cukorfi nomítás felfutt atása. Ugyan 
hét cég is alapult, de csak kett ő élt túl néhány szezont, s bár 9 nádfeldolgozót és 
egy vasutat is felvásároltak, végül 1906-ban csak az állami beavatkozás mentett e 
meg őket a csődtől. Az új menedzsment hatása azonban hamar megnyilvánult: 
58 ezerről 84 ezer tonnára nőtt  a megmaradt üzem melasztermelése 1904–1912 
között , amely fedezte az ország teljes belföldi szükségletét. 

A harmadik új iparág, a cementgyártás a helyi mészkőre és a magas behoza-
tali költségekre alapozta felfutását. Hátrányt jelentett  viszont, hogy fa és szén híján 
a szenet importálni kellett , a hazai mészkő minősége pedig nem volt megfelelő, 
ezért  Dalmáciából kellett  behozni. Ennek eredményeként a kapacitás sohasem ha-
ladta meg az 50 ezer tonnát, azaz a hazai szükséglet harmadát.

Nem meglepően a vegyipari, ruházati ipari, építőipari, élelmiszeripari dol-
gozók létszámának bővülése meghaladta az országos átlagot (80% 1897–1917 kö-
zött ), míg a textilipari, fémipari dolgozóké az alatt  maradt. A hagyományos ipar-
ágak, mint fazekasság, bőripar és faipar küszködtek (II. 166. táblázat).

II. 166. táblázat.

Az egyes iparágakban dolgozók létszámának bővülése

 a gyáripar és kézműipar területén, 1897–1917

Iparág 1897 1917 Növekedés (%)

Textil   50 644   72 778   43,7

Bőr   16 551   27 387   65,5

Fa és kosár   39 486   12 237 –69,0

Fém   33 618   48 455   44,1

Fazekas     8 957     9 941   11,0

Vegyipar       247     1 958 692,7

Élelmiszeripar 114 610 238 744 108,3

Ruházat   61 803 146 282 136,7

Építőipar   24 606   66 092 168,6

Nyomdászat     1 675     3 591 114,4

Összesen 352 185 627 456   78,2
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1927-es összeírás szerint  Egyiptomban 70 ezer ipari üzem volt, melyek 40%-a 
1 főt, 50%-a 1–4 főt foglalkoztatott . További 8% létszáma volt 4–9 fő között  és 3%-é 
10 fő felett , tehát tekinthető nagyüzemnek (körülbelül 2500 üzem). Ezen üzemek 
32%-a még úgy is textiliparral (elsősorban ruházati iparral) foglalkozott , hogy 
semmilyen kormányzati támogatásra nem számíthatt ak, 12%-uk pedig textilipari 
alapanyagokat állított  elő (az üzemméret és az iparágak relatív gyakorisága) ha-
sonló az 1921-es török értékhez).

A fogyasztási cikkekbe való befektetés túl magas, 56–61% között  maradt, a 
tőkének csak 12–14%-a ment befektetési javakba. Az agráriumot és ipart fejlesztő 
befektetések éves értéke 1-ről 3,5 millió egyiptomi fontra nőtt  1885–1913 között . 
Mindeközben a hiteltörlesztés stabilan 3,9 millió körül volt. Összességében az 
adósságtörlesztést és a profi tt ranszfer okozta negatív mérleget, melyet a keres-
kedelmi többlet önmagában nem tudott  ellensúlyozni (III), a tőkebehozatal (IV) 
egyenlített e ki (V) (II. 167. táblázat).

Az egyiptomi munkaerő olcsó volt és képezhető. A világháború előtt  egy kép-
zetlen munkás csak 5–7 piasztert keresett  naponta, míg ez  Szíriában is a duplája volt. 
Egy kőműves 17, egy gépkezelő 17–20 piasztert kapott , ami már felér a bolgár mun-
kaerő árával is (évi 900 frank!). A birodalomban az átlagbér ekkor napi 12 piaszter 
volt.  Egyiptomban 1800–1882 között  az árak megháromszorozódtak, majd 1907-ig 
újra megduplázódtak. (A megélhetési index 40%-kal nőtt  1902–1913 között .) A vi-
lágháború során  Törökországban a fogyasztási cikkek ára az 1913-as 22-szerese volt, 
 Egyiptomban a megélhetési költségek 24-szeresükre emelkedtek 1920-ra.

A mezőgazdaság és iparpolitika kapcsán sokszor említett  egyenlőtlenségek 
más téren is megnyilatkoztak: a 2%-nyi külföldi a nemzeti vagyon 10%-át birtokol-
ta, ötször gazdagabbak voltak, mint az átlagos egyiptomi társadalom. 1930 körül a 
vállalati igazgatók 30%-a volt muszlim, 4% kopt, 30% európai, 18% zsidó, 11% szí-
riai, 6% görög.1031 Az európaiak száma 1872-ben még csak 80 ezer volt  Egyiptom-
ban, 1907-re azonban 222 ezerre nőtt  számuk (2%).  Alexandria lakosságának 25, 
 Kairó lakosságának 16,  Port Szaidénak 30%-át tett ék ki. 1909-ben az európaiak bir-
tokolták a művelt föld 12%-át. Foglalkozási szerkezetük eltért az egyiptomia kétól. 

1031    Issawi, Ch.: An Economic History of the Middle East and North Africa i. m. 90.

II. 167. táblázat. 

Az egyiptomi tőkemérleg alakulása (millió font), 1884–1914 

Periódusonkénti 
év átlag

I. látható 
egyenleg

II. nem látható 
egyenleg

III. teljes 
egyenleg

IV. tőkebehozatal V. különbözet*

1884–1892 4,40 –4,8 –0,5 0,0 –0,5

1893–1897 4,10 –5,4 –1,2 1,0 –0,2

1898–1902 2,60 –5,4 –2,7 2,1 –0,6

1903–1907 –0,35 –8,7 –9,0 8,6 –0,4

1908–1914 4,50 –7,0 –2,5 3,1 0,6

* Kereskedelmi egyenleg + tőkebefektetés – profi tt ranszfer – hiteltörlesztés.

 Owen, R.: The Middle East i. m. 242.
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1937-ben csak 1%-uk dolgozott  az agráriumban (az egyiptomiak 60%-a), 42%-uk 
a kereskedelemben és pénzügy területén (az egyiptomiak 11%-a dolgozott  e szek-
torban). 1930 körül egy agrárbérmunkás havi 1 angol fontot keresett ,1032 míg egy 
bankhivatalnok fi zetése 8 fontnál kezdődött . 

*

Egyiptom  relatív – nem európai viszonylatban mért – fejlett sége a jó infrastruktúrá-
nak, a meglehetősen nagy, emelkedő vásárlóerejű piacának és az 1907-es pénzügyi 
válságig a rendelkezésre álló szabad tőkének köszönhető. A fejlődést hátráltatt a 
az ipar szerkezeti sajátossága (a gyapotexporton alapuló mezőgazdaságtól a kész-
termékexportig el nem jutó textilipar helyzete), s az elsősorban a nagybirtokosok 
és kereskedők, valamint a külföldi befektetők érdekeit fi gyelembe vevő hitelpiac. 
Emellett  az ország szegény volt energiahordozókban, szénben, fában és ércekben. 
A termesztett  gyenge minőségű gyapot miatt  csak olcsó, rossz minőségű, hazai 
piacra szánt ruházat készült. Éppen ezért lett  volna fontos a kormányzat szerepe, 
hogy ezen akadályok leküzdésében segédkezzen, illetve hogy kijelölje és támo-
gassa az optimális beruházási formákat. Ez azonban 1914-ig teljesen hiányzott  a 
britek felügyelte gazdaságpolitika eszköztárából.

Haim  Gerber szerint mindezek ellenére Egyiptom  bizonyos szempontból ha-
sonló adott ságokkal rendelkezett , mint  Anglia (sokkal kedvezőbbel, mint  Anatólia 
vagy  Rumélia), volt saját „gyapjúja”, a gyapot. Jogos a kérdés, hogy mi akadá-
lyozta a történet megismétlését, az ipari forradalom beindultát? Először is (noha 
az angoloknak is megvolt a maguk riválisa  Flandriában, miként  Egyiptomnak az 
USA), a gyapotkonjunktúra időben sokkal rövidebb volt, mint a gyapjúé. A gya-
pott al szemben a gyapjú előnye, hogy nem munkaintenzív. A gyapott ermelés így 
lehetetlenné teszi a népesség iparba áramlását, különösen akkor – hiszen az egyip-
tomi népszaporulat elég nagy volt, hogy elegendő munkaerőt biztosítson mind az 
ipari, mind az agrárszférának –, ha az iparhoz a tőke is hiányzik. Márpedig Egyip-
tom  belerokkant az infrastrukturális beruházásokba, melynek nem is ő volt a ha-
szonélvezője ( Szuez). Egyiptom  továbbá több száz éves késésben volt a britekkel 
szemben, s nem egyenlő felekként kerültek szembe; 1838-tól pedig lehetetlenné 
vált a protekcionizmus. (És ez Egyiptom  számára sokkal nagyobb gondot jelentett , 
mint a birodalom többi részének!) Exportösztönző lépéseket a terület nem tehetett , 
hiszen az Oszmán Birodalom részeként önálló vámpolitikát nem folytathatott .

*

 Palesztina és  Szíria frontier jellegére utal, hogy a központi hatalom behatolása pár-
huzamos volt a vasútfejlesztésekkel. Az egyre-másra sokasodó oszmanli helyőrsé-
gek ( Amman,  Karak,  Beersheba) segítségével kiterjedt a biztonságban művelhető 
földek nagysága. Ezt a tengerpartt ól távol futó Hedzsasz-vasút az erődített  blokk-
házaival tovább fokozta: a nomádok a sivatag belsejébe kényszerültek, helyüket 
zsidó és cserkesz telepesek foglalták el ( Raqqa,  Membidj). Az utóbbiak sok helyütt  
állami földekre telepedtek részes bérlőként a termés feléért, és mentesültek a föld-

1032   Az agrárbérmunkás évi 12 fontos jövedelme reálissá teszi az 1 feddános birtok 25 fontos bevé-
telét.
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adó alól. A frontier másik jellemzője éppen a telepesek nagy száma volt, és az, 
hogy a kormányzat bizonyos csoportokat továbbra is privilegizált: így például a 
 Haurán és a  Dzsebel Drúz drúz törzsei is jelentős adókedvezménnyel bírtak.

Mintegy 2 millió hektárra volt tehető a művelt földek nagysága (beleértve 
az aktuális ugart is, mely 33% lehetett  – II. 168. táblázat)  Libanonban és  Szíriában 
együtt esen, ezek 5%-a állt öntözéses művelés alatt . Egy főre tehát kevesebb mint 
0,5 ha föld jutott , az átlagos birtoknagyság nem érte el a 2 ha-t.1033 Ennek ellenére 
a megművelt területek arányában mérve nem a kisbirtok dominált.  Palesztinában 
további 220 ezer ha állt művelés alatt  1880 táján. 

A földreformból és az új földek benépesítéséből meglepően kevés ember profi -
tált a régióban. A 20. század elején  Palesztina művelhető földjeinek harmadát – 300 
ezer hektárt – mindössze 144 család birtokolta. 200 ezer ha a gázai és bersebai tör-
zsi gabonatermő föld volt, 100 ezer ha a szultán tulajdona és a  Sursuq családé.1034 
Másutt  helyi előkelők szerezték meg a föld regisztrálásának jogát, mint a Dzsenini 
Abd el-Hádik, vagy a bejrúti Tuwajnik, Mudawwarok és a jeruzsálemi előkelők. 
A hegyvidéki földek döntő többsége nagybirtokká vált, de ez nem jelentett e, hogy 
volt is elegendő munkáskéz a megművelésükhöz. A feltételek olyan szigorúak 
voltak (sokszor csak a termés ötödét tarthatt ák meg a bérlők) és a nomádok elleni 
védelem olyan esetleges, hogy a  Sursuq klán földjeiről rendszeresen elmenekültek 
a bérlők, mígnem egy helyi notabilitást lefi zett ek több száz hektár földdel, s így 
sikerült megszervezni a munkaerő felügyeletét. A földek 21%-a  Palesztinában az 
1920-as években távol levő földesurak tulajdona volt, akik másutt  szereztek pozí-
ciót: a városban éltek, hogy jobban érvényesüljenek kereskedőként, kormányzati 
hivatalnokként, s a munkát helyi potentátokon keresztül végeztett ék el. 

1033   A földek leggyakoribb nagysága 1 feddán, ezt követi a 2,5 feddán (1 ha) kategória gyakorisága. 
1034    Owen, R.: The Middle East i. m. 254–268.

II. 168. táblázat.

Háromnyomásos földművelés  Szíriában

Időszak 1. mező 2. mező 3. mező

1. év búza, rozs kukorica, gyapot, szezám ugar

2. év kukorica, gyapot, szezám ugar búza, rozs

3. év ugar búza, rozs kukorica, gyapot, szezám

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 271.

II. 169. táblázat.

A földek birtoknagyság szerinti megoszlása  Szíriában (%), 1913 és 1945

Év 10 ha alatt 10–100 ha 100 ha felett 

1913 25 15 60

1945 15 33 29 + 23 állami

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 286–287.
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Bár az autonóm  Libanon területén az 1861-es Reglament felszámolta a feu-
dális viszonyokat és a parasztok megválthatt ák földjeiket – 10 év művelés után 
a föld fele az ő birtokukba ment át (mugharasa) –, így a  Bekaa-völgy kivételével a 
kisbirtok vált dominánssá, a vidéki közbiztonság növekedésének legfőbb haszon-
élvezői mégis a helyi erős családok (Kiláni, Baraziz, Azm) voltak, amelyek hatal-
mas mennyiségű földet vett ek olcsón az elűzött  nomádoktól, s gyakran szegény, 
hegyi alavita parasztokat hozatt ak a hegyekből, hogy megműveltessék. A részes 
bérlő a gabona felét tarthatt a meg.  Homsz térségében a 176 falu 80%-a az elő-
kelők kezén volt, 20% vegyes tulajdonban.  Nabluszban és  Akkóban fennmaradt 
a kisbirtok: 17 ezer család birtokolt földet átlag 5 hektár értékben, ami azonban a 
palesztin termékenységi viszonyok közepett e nem sok. (Egy gazdára átlag 9 par-
cella jutott .)1035  Ghuta térségében a föld fele középbirtokosok kezén volt, negyede 
kisbirtokosoké, negyede volt csak nagybirtok, a damaszkuszi városi előkelők ke-
zében. Azonban egyre több művelt föld került ki a kisparasztok kezéből erőszak 
vagy adósság hatására. 1907-re már csak a földek 25–30%-a maradt  Szíriában pa-
raszti kézen (II. 169. táblázat). A hamai földesurak felvásároltak több alavita falut 
körzetük határában. A város környékén a 124 településből 80 négy-öt család kezén 
volt. Ugyanígy  Hauránban Ibrahim  al-Atrash ellen hasonló tevékenysége miatt  
törtek ki felkelések az 1880-as években.1036 Egy brit konzuli jelentés szerint csak a 
földművesek 10–15%-a tudta megművelni saját erejéből a földjét, a többi egy uzso-
rás vagy egy helyi földesúr hűbérese lett .  Abdülhamid szultán  Homsz és  Salamiye 
térségében 1 millió hektárt szerzett  meg és 120 telepesfalut hozott  létre, melyek 
a föld 10%-át művelték meg. Aleppó  térségében félmillió hektár földet szerzett  
a beduinok elzavarásával és 560 falut telepített  le. (Ez csak a korábbi állapotok 
helyreállítása, hiszen az ajánok idején települések tucatjai pusztultak el.)1037 1908-
ban, a forradalom után a szultán magánbirtokait elvett ék és az államkincstárihoz 
csatolták. E földek után a parasztok a termés 20%-át fi zett ék adóként. Hasonló-
képpen,  Homsz és  Hama térségében a földesúr a termés negyedét vett e el a részes 
bérlőktől, mert abból fi zett e ki az állami tizedet (a bolgár goszpodarlik jelenségére 
hasonlít ez a birtokforma).  Hauránban egy bizonyos mennyiségű gabonát kértek, 
mely ötszörös maghozam esetén a termés fele volt, ennél nagyobb terméshozam 
esetén értelemszerűen kevesebb. Az allódiumot ökörrel szántó fellah (murabi) pe-
dig mindössze a termés ötödét kapta 8 hektárról.1038 Továbbra is a háromnyomásos 
földművelés dominált (vö. II. 168. táblázat).

Ha célja volt is, a földtörvény nem tudta megszüntetni a közösségi tulajdont. 
Ez a tulajdonforma ugyanis kétségkívül hasznos volt az újonnan művelésbe vont 
területeken, ráadásul elsősorban nem az exportra, hanem az önellátásra termelő, 

1035   Az agrárbank megalapítása óta 200 angol fontnál többet nem invesztált a térségbe, mert a pa-
rasztok földje olyan kicsi, hogy a maximális 50 font helyett  csak 3–10 font (350–1100 piaszter) 
hitelt mert nyújtani a bank (mint a Balkánon). A parasztok inkább az uzsoráshoz fordultak: gyor-
sabban kaptak hitelt, igaz, 20–30%-os kamatra, de az uzsorás sohasem vett e el a földet tartozás 
fejében (neki fontosabb volt a piacon való megjelenés a terménnyel, mint az, hogy saját kézben 
legyen a föld – a paraszt így is neki termelt).

1036    Owen, R.: The Middle East i. m. 255.
1037    Benke J.: Az arabok története III. Az arab országok az ezredfordulón. Kairosz, Bp., 2003.
1038    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 330–331. Ugyanennyi földet még elő is kellett  készítenie a 

következő évi művelésre.
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száraz művelésű kultúrák esetében volt jellemző: az exportcikkeket termelő föl-
dek zöme, mint a gyümölcsösök vagy a szőlő, magántulajdonban voltak. A mushaa 
előnye volt, hogy a fennsíkokon a nomádok zaklatásainak kitett  területen erősí-
tett e a közösségi szolidaritást, hátránya volt viszont az elaprózódás: így például 
 Bar Elias faluban 32 ezer kis parcella volt a közösségi földeken belül. A mushaa 
földeket a közösség kétféleképpen oszthatt a szét (és időről időre újra is osztott ák). 
Vagy a munkaerő (felnőtt  férfi ak és ekék száma) alapján, vagy részvényszerűen, 
ami lehetetlenné tett e az újonnan érkezők befogadását, viszont a részvények dara-
bolódhatt ak eladás vagy öröklés révén.

Szintén a határjelleg eredménye, hogy 1908-ra  Palesztinában már 26 zsidó 
kolónia volt 10 ezer taggal 40 ezer ha kiterjedésű területen – de a földeket helyi 
félnomádok művelték bérletben. Így viszont a megvalósult gazdaságszerkezet 
ellentétes volt a cionista politika célkitűzéseivel. Ráadásul az egy családra jutó 
földmennyiség is kicsi volt (4 ha).  Ekronban 30–40 ha-ra volt szükség a hagyo-
mányos technikák és az adott  természeti környezeti tényezők között  egy család 
megélhetésére. A fenti számokból látható, ennyi föld nem állt rendelkezésre. Az 
intenzív technikák meghonosítása, melyhez kisebb földterület is elegendő (olajfa, 
szőlő), kudarcba fulladt. A közösség Edmund  Rothschild bankárhoz fordult, aki 
1887–1900 között  1,6 millió fontot pumpált a térségbe, miközben megkísérelte 
a citrusfélék és a mandula meghonosítását ( Petah Tikva és  Yehud térsége).1039 De 
a világpiaci árak esése és a fi loxéra támadása miatt  ez a megoldás sem váltott a 
be a hozzá fűzött  reményeket. 1909-ben aztán létrehozták az első kibucot, mely 
immár nem arab, hanem zsidó munkaerőt használt.1040 Az a tény, hogy a zsidó 
befektetők a völgyekben vett ek földet, a hegyvidékeken pedig fennmaradt a kis-
birtokos arabok dominanciája ( Galileában 20%,  Transzjordániában 15%, Júdeában 
50% 1907-ben  Auhagen szerint),1041 természetföldrajzi karaktert adott  az etnikai 
viszonyoknak.

A különböző vasúti kivitelezők közötti verseny miatt a vasúthálózat itt sem 
a legoptimálisabban valósult meg:1042 a French Chemin de Fer Damas-Hamah et 
Prolongements kezelésében lévő északi, illetve a déli vasutak nyomtávja különbö-
zött, a vasút nem ért el az 1893-ban franciák által kiépített bejrúti kikötőig, a  Da-
maszkuszból  Hauránba futó párhuzamos francia és oszmán vonalak pedig riva-
lizáltak egymással. Mivel Aleppó  és  Iskenderun– Alexandretta között a kapcsolat 
nehézkes volt, ez az áruk zömét Bejrútba térítette el, jelentős profittól megfosztva 
e térséget. De  Bejrút, melynek a leghamarabb épült ki a kapcsolata a szárazfölddel, 
szintén jelentős mennyiségű árut vesztett, amikor a többi vonal megnyílása után 
fuvarozási díjait magasnak ítélték. Emiatt például a hauráni gabonát olcsóbb volt 
 Haifán át exportálni. Így egyik kikötő sem szerzett dominanciát a másik felett. 

1039   A vízszint 40 méter mélyen volt (a szomszédos arab faluban csak 18 méterre), egy kút kifúrása 
8000 frankba került. A saronai német templárius telepesek szélkereket használtak a vízkivéthez.

1040    Owen, R.: The Middle East i. m. 271–272.
1041    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 288.
1042   Először a  Jaff a–Jeruzsálem vonal épült meg 1888-ban, ezt követt e a  Damaszkusz– Haurán 1894-

ben és a  Damaszkusz– Bejrút 1895-ben.  Hama 1903-ban,  Aleppó 1906-ban kapcsolódott  rá a há-
lózatra. A Hedzsasz-vasút pedig  Derával (1903) és  Haifával (1906) kötött e össze  Damaszkuszt.
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E hálózat a terület termékeinek felét, 500 ezer tonna árut szállított a térségben 
(1911). A vasúti árufuvarozás volumene az utolsó 10 évben megnégyszereződött.1043

 Egyiptommal ellentétben a terület kereskedelme jelentős defi citet mutatott , 
igaz, eladósodott sága is lényegesen kisebb volt. 1883–1913 között , 30 év alatt  net-
tó 50 millió font volt a kereskedelmi defi cit (II. 74. ábra). Mindeközben mind az 
export, mind az import értéke 50%-kal emelkedett  (ez kisebb, mint az egyiptomi 
növekedés). Az import fejenként 2 font körüli értéket ért el, ami a térségben igen 
magas (Egyiptoméhoz hasonló), míg az exporté alig haladta meg az 1,3 fontot. 
Történészek szerint ez jelentős mennyiségű pénz, nemesfém kiáramlását jelentett e 
a térségből, mások viszont azzal érvelnek, hogy a tőkebefektetések értéke kom-
penzálta ezt a veszteséget: csak a franciák 25 millió fontot invesztáltak a térségbe. 
Igaz, a profi tt ranszfer értékének ismerete nélkül eme összeg is csalóka. Másfelől 
viszont a birodalom más részeivel szemben – így például Egyiptom  irányában 
1910–1912 között  (II. 170. táblázat) – a térség kereskedelme szuffi  cites volt, így ez is 
segített  kompenzálni  Iskenderun,  Haifa,  Bejrút,  Latakia és  Gáza defi cites tengeri 
kereskedelmét.

Az exportszerkezet jelentősen átalakult. Iskenderunban a gabonaexport az 
1885-ös 30 ezer tonnáról 1900–1903-ra évi 5600 tonnára esett , 1910-re pedig 1770 
tonna alá zuhant. Ennek egyik oka a népesség növekedése.  Nagy-Szíria lakossága 
ekkor 3–4 millió fő körül volt.  Damaszkusz lakossága elérte a 250 ezer főt,  Aleppóé 
a 200 ezret,  Bejrúté a 150 ezret. A demográfi ai nyomásnak köszönhetően 1860–1914 
között  330 ezer ember vándorolt ki a területről. Az élelmiszerimport részesedése 
az importból 13%-ról (1836) 19%-ra nőtt .1044 A másik ok a külpiaci gabonaáresés, 
a magas szállítási költségek nem tett ék rentábilissá a gabonatermesztést (itt  sem). 
1857-ben Aleppó  környékén 1 quarter búza 9 shilling volt, a szállítás 11 shillinget 
tett  hozzá. Ekkor még  Angliában a gabona ára 56 shilling/quarter volt, tehát meg-
érte a helyi termelőnek. Aleppó  gabonából származó tizedbevétele meg is duplá-
zódott . 1901-ben azonban a brit gabonaár 27 shillingre esett , a helyi termelő viszont 

1043    Owen, R.: The Middle East i. m. 246.
1044    Haurán – biztonságának szavatolása esetén – egész  Szíria élelmezését biztosíthatt a volna. 250 

ezer tonnás termelése (3–4 millió hl) megháromszorozható lehetett  volna (ennek fele „belföld-
re”, Egyiptomba és a görög szigetekre kerülhetett  volna). Csakhogy a mennyiség növekedése 
önmagában exportra még nem teszi alkalmassá a gabonát. 1 hl hauráni búza 7,5 frank,  Franciaor-
szágban pedig az amerikai importé 10 frank volt, azaz az exportőrnek 2,3 frankból kellett  volna 
kihoznia a szállítási költségeket és még hasznot is produkálnia.

II. 170. táblázat.

Szíriai kikötők forgalma a birodalom többi részével (1000 angol font), 1910 és 1912

Év
Import 

Egyiptomból

Import 
a biroda-

lom egyéb 
részeiből

Összes 
import

Export 
Egyiptomba

Export 
a török 

kikötőkbe

Összes 
export

1910 118 724 2292 367 636 2759

1912 141 618 1621 572 413 2402

 Owen, R.: The Middle East i. m. 248.



630

II. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN (1774–1915) 

nem tudott  profi tot szerezni, ha a gabonát 28 shilling alatt  adta el, mert ennyi volt 
az önköltség és a szállítás a kikötőig.

Mindeközben a gyapotkivitel stagnált, a gyapjúexport eleinte nőtt , majd 900 
tonnáról évi 500 alá esett  vissza  Aleppóban. A tradicionális termékek exportjában 
tapasztalható bevételkiesést a citrusfélék pótolták: a jaff ai narancsexport 100 ezer 

II. 171. táblázat.

Az import összetételének változása  Szíriában (%), 1836–1912

Időszak Étel, ital, dohány Textil Üzemanyag Félkész termék

1836–1837 13 58 – 29

1908–1912 19 34 9 35

A tőkejavak importja 2%-ot ért el 1908–1912-ben.

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 140. 

II. 172. táblázat.

Az export összetételének változása  Szíriában (%)

Mezőgazdasági termék Gyümölcs Állati cikkek Selyem és gubó Késztermék

42 (1883)  1 (1873) 29 (1873) 69 (1837) 33 (1844)

22 (1912) 16 (1913) 19 (1912) 26 (1912) 18 (1912)

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 140.

II. 74. ábra.

 Nagy-Szíria tengeri kikötőinek kereskedelmi forgalma ötéves átlagok alapján

 és a periódusonkénti összes defi cit, 1883–1913
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darabról 1,6 millióra nőtt  1881–1913 között .1045 E növekedés zöme extenzív volt 
vagy a termékszerkezet-váltás eredményezte:  Jaff ában a citrusültetvények nagy-
sága 400 ha-ról (1880) 3000 ha-ra nőtt . A citrusfélék részesedése az 1873-as 1%-
ról 16%-ra nőtt  az exportban. Az intenzív, tőkeigényes kultúra előtérbe kerülése 
egyértelműen a vagyonosabb rétegek exportképességének javulására utal (lásd a 
saronai német ültetvény és a tradicionális száraz művelés összehasonlítását – 
II. 2. fejezet). Az ipar problémáira utal viszont, hogy a késztermékek exportból való 
részesedése azonban annak ellenére visszaesett , hogy a textilipari cikkek import-
ból való részesedése is csökkent (58-ról 34%-ra) (II. 171–II. 172. táblázat, II. 75. ábra).

Ez világosan mutatja, hogy az exportszerkezet átalakulásával párhuzamosan 
a hazai iparban is változások következtek be. 1890-re a libanoni selyemtermesztés 
strukturális válságba került, amit fokozott  a piaci verseny erősödése – a selyem 
és selyemgubó részesedése az exportból 62%-ról 26%-ra zuhant 1913-ra.1046 Pedig 
ekkorra már a libanoni gazdaság szélsőségesen specializáltt á vált: a hegyvidék 
művelt területeinek 50–60%-án eperfaültetvények sorakoztak, s  Bejrút exportjának 
felét is a selyemfonal adta. Az üzemszerkezet azonban teljességgel elavult volt. A 
gyárakban 14 ezer embert (annyit, mint a teljes bolgár gyáriparban 1910-ben), az 
ültetvényeken további 165 ezer embert foglalkoztatott  a selyem, azaz körülbelül 
50 ezer család megélhetését adta egy alig 1 milliós országban (200 ezer család). A 
selyemből származó (export)bevétel 1900–1911 között  évi átlagban 27 millió frank 

1045    Owen, R.: The Middle East i. m. 260.
1046   1868–1876 között   Libanon nem selymet, hanem petét exportált a pebrine sújtott a franciáknak, 

majd – fokozatos devolúció – átt ért a fonalexportról a gubóexportra. A gubó ugyanis 40%-os 
hasznot is hozott , míg a selyemexport évi 10%-nál alig adott  nagyobb megtérülést.  Issawi, Ch.: 
The Fertile Crescent i. m. 275.

II. 75. ábra.

 Szíria és  Palesztina exportjának összetétele (ezer font)
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volt, s mivel a gyártási alapanyagként szolgáló gubó értéke a selyem eladási érté-
kének 75%-át tett e ki (20 millió), így 1 gubótermesztésben foglalkoztatott  családra 
átlag 500–600 frank bevétel jutott  (a 14 ezer ipari munkás bére a maradék 7 millió 
frank alapján még ennyi sem volt).  Bulgáriában és  Szerbiában ennyit keresett  a 
legalacsonyabb fi zetésű gyáripari munkás 1910 körül (a libanoni ennél keveseb-
bet), és egy agráriumból élő család jövedelme átlagosan 900–1000 frank volt.1047 
1 bála selyemfonal exportára 180–200 font között  ingadozott , a szíriai selyemexport 
az 1881-es 1350 báláról 1903–1907-re 3800 bálára ugrott .1048 Mindezek ellenére a 
termelés nem volt képes versenyezni a piacon megjelenő új termelőkkel, például 
 Japánnal. De a problémák már  Japán színre lépése előtt  jelentkeztek. A szétt agolt 
kisparaszti termelés miatt   Libanonban volt a legalacsonyabb a terméshozam 
 (gubótömeg/pete arányszámot nézve) a selyemtermelő országok között .1049 A gu-
bót szintén számos, a franciák kivonulása után (három gyár maradt csak francia 
tulajdonban a 150–200 üzemből) hazai tulajdonba átkerült kisüzemben fonták fo-
nallá. A probléma nem a tőke hozzáférhetőségében keresendő, hanem a kisterme-
lőktől beszerzett  gubók mennyisége, a folyamatos utánpótlás, valamint a megfele-
lő számú szezonális munkaerő biztosítása voltak a korlátozó tényezők. Ez a hazai 
körülményeket jól ismerő helyi vállalkozók malmára hajtott a a vizet. Emellett  a 
szétszórt kisüzemi forma (70–80 fő/üzem) lehetővé tett e, hogy a cégek fűtőanyag-
ként a helyi erdőket aknázzák ki (míg az 1880-as években egy tilalom hatására az 
import szén fel nem váltja). A tőkekoncentráció a gubótermesztés üzemformájá-
nak megváltoztatását igényelte volna, s akkora munkaerőigénnyel bírt, amit csak 
egy város tudott  volna fedezni. Így viszont az alkalmazott  üzemforma (szétszórt, 
képzetlen munkaerő, rossz minőség, kis profi tráta) nem vetekedhetett  a tömegter-
meléssel. Ezért csak addig biztosított  megtérülést, míg magas volt a selyem ára és 
 Libanon biztos francia piacokkal bírt. De a selyem 1880-hoz képest olcsóbbá vált, 
s bár a brit exportcikkek ára is esett , de a kereskedelmi cserearány 100 alatt  volt, 
tehát egyre kevésbé érte meg a selyemtermelés (II. 76. ábra).

Ráadásul a selyemhernyók hazai tenyésztése is kudarcot vallott , s import pe-
tékkel kellett  dolgozni, pedig a Dett e Publique közreműködésével létrehozott  bur-
szai Pasteur Intézet tevékenysége bizonyított a, hogy a hazai alapanyag előállítása 
jóval olcsóbb és emellett  magasabb terméseredményeket ad. A bejrúti kereskedők 
azonban megakadályozták egy másik, szíriai intézet létesítését, mert kereskedelmi 
érdekeik sérülését látt ák benne. 

A bejrúti export 25 millió frankos értékét 150 üzem között  szétosztva üze-
menként 166 ezer frankot kapunk, amiből a munkabéreket, a nyersanyag elő-
állításának költségeit, a tüzelőanyagot és a 10%-os hitelkamatot is (az üzemek 
zöme hitelből alakult) meg kellett  fi zetni, miközben ekkora termeléshez hasonló 
nagyságrendű nyersanyagra is szükség volt (lásd II. 2. 2. fejezet vége). A tőke így 
inkább kivonult az ipari tevékenységből (a vasútba vagy  Egyiptomban fektett ék 
be, ahol a mezőgazdasági többlet jóval nagyobb méretű volt), akik érdekeltek 

1047   Lásd a BALKSTAT Bulgáriára és Szerbiára vonatkozó adatait Palairet művében.  Palairet, M.: The 
Balkan Economies, 1800–1914. Evolution without Development, 1800–1914. Cambridge Univer-
sity Press, 1997.

1048    Owen, R.: The Middle East i. m. 260.
1049   Lásd  Issawi, Ch.: The Fertile Crescent (i. m.) c. dokumentumgyűjteményét.
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maradtak a selyemtermelésben, azok nem ipari vállalkozók, hanem exportőrök 
vagy bankárok voltak. Néhány faluban (főleg délen) a kisparaszti selyemgubó- 
termelők a profi tból képesek voltak földeket venni a maronita egyháztól vagy 
a mukatadjiktól. Mivel a föld igen drága volt (1 ha közepes minőségű öntözött  
föld ára 1750 piaszter, több mint 400 frank volt, egy gazda féléves bevétele, a jó 
minőségű földé pedig ennek duplája, egy rossz minőségű száraz műveléses talaj 
hektárja 180 frankot ért), a haszon nem lehetett  elhanyagolható a gubótermelő 
gazdáknál, de az ipart alapvetően nem jellemezte nagy megtérülési ráta, legalábbis 
nem nagyobb, mint a mezőgazdaságban.  Cuinet 1895-ös számításai szerint a föld 
értékének 15%-a térült meg egy évben brutt ó haszonként, a munka értékét és 
egyéb költségeket levonva ez 10% alá esett  (18–40 frank/ha nett ó haszon). Ezzel 
szemben – mint látt uk (II. 2. 2. fejezet) – a kisipari módszerekkel működő se-
lyemgyártás sem mutatott  jobb megtérülési rátát, hiszen a gubó ára a késztermék 
75%-át is elérte, s erre még a gubófeldolgozás költségei (a munkabér a kiadások 
körülbelül 10–12%-a) is rárakódtak.1050

Mint másutt  is, a mezőgazdaság és az ipari termelés egymásra épülése fontos 
ösztönzője lehetett  volna az iparfejlődésnek: a helyi ipar azonban import alapanya-
gokra támaszkodott : a gyapotfonal (pamut) importja az évi 60 ezer font sterlingről 
(1890) 1908-ra 650 ezer, 1912-re 900 ezer fontra nőtt , ami jelzi a helyi vásárlóerő 
növekedését és a helyi szövőipar fennmaradását. A szövőszékek zöme azonban 
csak 0,3–0,5 font értékű volt, csak kevesen vásárolhatt ak  Jacquard modelljéből (5–7 
font sterling, körülbelül 30-40 darab volt a térségben). A modern gépek nem ter-
jedtek el, mert nem volt, aki javítsa őket. Azok az iparágak maradtak fent, melyek 
helyi szükségleteket voltak képesek kielégíteni (például tradicionális ruházat), s 

1050    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 287–288.

II. 76. ábra.

A libanoni selyem és a brit iparcikkek (exportcikkek) árindexe
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ahol helyzetük monopolisztikus volt, mert nyugati cég még nem tudott  behatolni. 
Így a térségben a 150 selyemgyár mellett  (6965 fonókerék) volt még 1113 olaj- és 
szőlőprés, valamint 100 szappanfőző. Bár a textilesek a hazai piacokat elvesztett ék 
(csak termékeik harmadát tudták a szír piacokon elhelyezni), termékeik keresett ek 
voltak  Egyiptomban (a termelés másik harmada) és  Anatóliában. Az ellentmon-
dásokkal terhes iparfejlődésre utal, hogy  Damaszkuszban a századfordulón már 
750 bolt volt, a házakba bevezett ék a villanyt, ugyanakkor az ipari tőke olyan kicsi 
volt, hogy egy 16 ezer font értékű, 1909-ben alapított  üveggyár csődbe ment a mű-
ködő tőke hiánya miatt .1051

A tradicionális termékek tehát kiszorultak az exportból, de a lakosság ellátá-
sában továbbra is jelentős szerepet játszott ak.1052  Ruppin számításai alapján (II. 173. 
táblázat) lehetőség nyílik az egy főre jutó szíriai agrártermelés meghatározására és 
a ruméliaival való összevetésére.  Ruppin 210 millió frankra tett e a búzatermést 
(1 millió tonna, 210 frank/t csúcsáron), a félmillió tonna rozs 75 millió frank értéket 
ért el, a lakosság táplálásában nagy szerepet játszott  a félmillió tonna hüvelyes 
(65 millió frank, 130 frank/t), míg a burgonya terméseredménye  Szíriában csak 
200 ezer tonna volt 18 millió frank értékben.1053

Ehhez járul még a 9,6 millió olajfa 30 milliós termése,1054 ugyanekkora értékű 
szőlő és eperfa, valamint 15 millió frank értékű citrusféle, melyhez jön még az 

1051   Adatok:  Owen, R.: The Middle East i. m. 
1052   A kisbirtok dominálta nablúszi termékstruktúrában például a búza volt a fő termény (40%), ezt 

követt e az olajfa 14, majd a rozs 9, a szezám 13, a gyapot 6, a hüvelyesek 5%-kal.
1053    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 272.
1054    Prevezában 20 piaszter/fa (I. 37. táblázat), itt  15 piaszter/fa a termés. Az olívaolajat nemcsak nyer-

sen fogyasztott ák és sütéshez használták, hanem világításra is, míg a petróleum át nem vett e sze-
repét. Ekkor a szappanfőzésben növekedett  meg jelentősége. 1909-ben  Weakly a szíriai szappan-
termelést 16 millió okára, 20 ezer tonnára tett e, ami 15 millió frankot ért. A mintegy 1000–2000 

II. 173. táblázat.

A szíriai mezőgazdaság egy főre jutó és összes teljesítménye, 1900 körül

Termés
Össztermés 

(t)
Értéke 
(frank)

Egységár 
(frank)

Egy főre jut 
(3,5 millió fővel számolva)

Búza 1 000 000 210 000 000    210 (?) 285 kg–  60 frank

Rozs  500 000  75 000 000 150 150 kg – 20 frank

Hüvelyes  500 000  65 000 000 130 150 kg – 18 frank

Burgonya  200 000  18 000 000  90 60 kg – 5 frank

Összes termés 450 000 000 120 frank – 5 főre 600 frank

Olajfa 125 millió oka*  30 000 000 0,25 frank/oka 35 oka – 8,5 frank

Szőlő 270 millió oka**  30 000 000 0,1 frank/oka 77 oka – 8,5 frank

Eper 6,6 millió kg gubó***  25 000 000 3,8 frank/kg 1,9 kg – 7,1 frank

* 9,6 millió fa, egy fára 13 oka jut; ** 86 ezer ha-on, 1 ha-ra jut 3300 oka; *** 28 ezer ha-on – 235 kg gubó/ha;  Az árak 

33–50%-kal magasabbak a vártnál;   Ruppin az össztermést a tized alapján kalkulálta. Egy főre ez 2700 kalória – ön-

ellátásra elég, exportra elvileg nem jut, s valóban jelentéktelen volt a gabonaexport 1900 után.

  Ruppin, A.: Syrien als Wirtschaftsgebiet i. m. 44–45. 
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állatt artás jövedelme.  Ruppin 4,8 millió juhot és kecskét, félmillió szarvasmar-
hát, 270 ezer lovat, 180 ezer tevét számolt össze 260 millió frank értékben, ami 
egy főre közel 100 frankot tesz ki. A tejtermékek értéke további 36 millió frank, 
az állati termékek éves produktuma 100 millió. Így körülbelül 700 millió frankra 
volt tehető  Nagy-Szíria agrártermelése, ami egy főre 233 frank, 5 fős üzemegy-
ségre 1100 frank. Ez az érték nagyjából egyezik a (hasonló lélekszámú) bolgár 
gazdaság – felszabadulás előtt i – fénykorának egy főre jutó értékével, az összér-
ték pedig az 1910-es termeléssel.1055 De jelentősek voltak a regionális különbsé-
gek: 1883-ban  Hama és  Homsz térségében (210 ezer fő, ebből 40 ezer városban) 
10 millió frank értékű mezőgazdasági terméket termeltek. Azaz egy főre csak 
körülbelül 80 frank jutott , 5 fős egységre 1700–1800 piaszter, ami rosszabb ér-
ték volt, mint Bulgária   jobb területein 1870 táján (3000 piaszter), de például az 
1870-as küsztendili adatokhoz hasonló.1056  Hauránban viszont egy főre 1,5–1,7 
tonna gabona jutott , miközben egy fő éves szükséglete 300 kg volt. De hiába volt 
termékeny ez a terület, a beduinok gyakori rajtaütései miatt  itt  a veszteségek is 
nagyobbak, hiszen a letelepülteket az államon túl ők is megsarcolták. A bedui-
nok exportja  Szíriába egyébként 45 millió frank volt, ami nem kevés, sőt a 2 mil-
lió frank értékű szír vajexport és a 4,7 millió frank értékű gyapjúexport is teljes 
mértékben a beduin területekről származott  (II. 174. táblázat).

 Szíria 1900 körül döntően agrárország volt: 700 millió frankot jövedelmező 
mezőgazdaság mellett  (ebből a gabona és takarmány értéke 450 millió, az állati 
termékeké 100 millió, az olajbogyó és a bor 30-30 millió) az ipar termelése mind-
össze 30–40 millió, a háziiparé ugyanennyi volt.1057 A libanoni kivándorlók és 
zsidó bevándorlók évi 30 + 10 millió frank bevételt jelentett ek, a közlekedés 45 
milliót jövedelmezett . A 4 milliós térségben az éves GDP tehát 880 millió frank, 

szappanfőző 1–2 millió frankot kapott  munkájáért. A bérköltség tehát a termelési érték 7–13%-a 
volt, de a munkások fi zetése (1000 frank) magasnak volt mondható. A szappan egyharmada ex-
portra került, tonnánkénti átlagértéke alapján drága cikk volt ( Blunt konzul).

1055    Ruppin termésátlagai valószínűleg hibásak. A gabona esetében ugyanis 1,5 tonna/ha hozam jön 
ki, miközben  Szíriában még 1934-ben is 1 tonna/ha alatt  volt a gabona átlagos hozama,  Libanon-
ban ez egyenesen 0,5,  Palesztinában 0,4 tonna/ha volt (ugarral), s a rozsé is hasonló. Ugyan 1901-
ben  Hauránban 1 bushel búza 20–24 bushelt termett  0,4 ha-on, a rozs 16–32 bushelt trágya nélkül, 
csakhogy itt  négyévente egyszer vetett ék be a talajt, tehát négyéves átlagban a maghozam itt  sem 
több 1:6-nál. Ugarral a terméshozam 0,6–0,7 t/ha volt (ugar nélkül 1 t felett ).

1056    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 65–66.
1057     Ruppin, A.: Syrien als Wirtschaftsgebiet i. m. 20–23.

II. 174. táblázat.

A beduinok exportja  Szíriába

Mutató Juh Teve Kecske Gyapjú Vaj, juhtúró

Darab    600 000   100 000  30 000

Ár (frank) 10 000 000 25 000 000 200 000 5 000 000 3 000 000

Egységár          16*       250 6,6

* Ez értékben jóval több, mint a korábbi számításokban.

Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 326. 
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melynek 75%-át a mezőgazdaság adta.1058 Ez hasonló az 1890 körül 3,5 milliós 
Bulgária   900 milliós teljesítményéhez.

*

 Irak kapcsán  Abdülhamid fi nanszírozhatatlan, de kétségtelenül nagyratörő ter-
vekkel állt elő, amiből azonban semmi sem valósult meg 1914-ig: az  İzmit–Bag-
dad  vasútvonal 2200 km-es szakaszának megépítéséhez 15 millió lírára lett  volna 
szükség, az 1,1 millió hektár mocsár lecsapolása 4,3 millió lírát igényelt volna, a 
6,6 millió hektár termőföld öntözése 0,5 millió lírás infrastrukturális beruházást 
jelentett  volna.  Willcocks mérnök terve mentesített e volna a térséget a gyakori 
gátszakadásoktól (például 1884-ben a  Tigris 15 mérföld szélességben bekerített e 
 Bagdadot, és a maláriaveszély mellett  300 ezer font kárt okozott  a terményekben), 
valamint az időben és térben is hektikus terméseredményektől, de ez 15 millió font 
ráfordítást igényelt volna (II. 175. táblázat, lásd még a mezőgazdaságnál). Noha a 
tized fedezte volna a fenntartási költségeket, a miri földek után fi zetett  földbér csak 
a projekt kivitelezési költségeinek 25%-át fedezte volna (a földek adója és jövedel-
mezősége a bolgárhoz hasonló volt, a szerbnél jobb, de az egyiptomi alatt  maradt). 
E törekvések érthetővé tett ék az állam kétségbeesett  kísérleteit a földek magán-
kézbe adására, noha a projekteket az 1,1 millió hektáros kincstári földek eladása 
sem fedezte volna. A bevétel maximum 55–100 millió frank lett  volna – noha a 
hivatalos földár a 150–400 frankot is elérhett e, de 50 frank/ha értéken sem sikerült 
értékesíteni őket – ez összesen csak 2,5–5 millió líra.1059 Az öntözéses gazdálkodás 

1058    Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 91–92. Az aleppói vilajet adta e termelés negyedét, a damasz-
kuszi a 40%-át, a bejrúti ugyancsak a negyedét, míg  Libanon 50 millió frankot termelt, miként a 
jeruzsálemi müteşariflik is. Ugyanakkor egy másik becslés Damaszkuszra 430 millió (350 helyett ), 
Bejrútra 90 millió (200 millió helyett ), Libanonra 50 millió frankot ad.  Damaszkuszban a szarvas-
marha jelenti a termelés felét,  Bejrútban a búza,  Libanonban a selyem a harmadát.

1059   A földek magánosítása igen vontatott an haladt, nem volt elegendő vásárlóerő, zömmel nagybir-
tokok létesültek.

II. 175. táblázat.

A  Willcocks-terv számszerűsített  adatai az iraki öntözéses gazdálkodás 

megvalósítása érdekében, 1908

Öntözőművek 
költsége 

(millió font)

Mezőgazdasági 
műveletek 
költsége

Összes 
költség

Terület 
(millió 

ha)

Éves 
földbér

Földbér/összes 
költség

Tized 
(millió 
font)

15,25 13,85 29,1 1,4 7,2 25 1,8

Költség 
(font)/ha

Tized (font)/ha
Éves

 fenntartás 
(font)/ha

Egy ha 
értéke

Föld 
megtérülése 

(termés–tőke)

Föld értéke 
(millió font)

Éves 
fenntartási 

költség

21 
(1,5 éves 

jövedelem)
1,3* 0,3 71 6 év 100 0,44

*  Bulgáriában 4–5 ha-ra jutott  170 piaszter földadó 1870 körül, 1910 körül nagyjából azonos volt az 1 ha-ra jutó föld-

jövedelem (s így az adó) a táblázatban szereplővel.  Egyiptomban viszont 1 feddánra (0,4 ha) már 1872-ben is 1 font 

földadó jutott .

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 356–357. 



637

II. 6. IPAR, KERESKEDELEM, INFRASTRUKTÚRA

(és a víztelenítés) ennek ellenére terjedt: 1907-re 10 pumpa 63 lóerővel dolgozott  a 
gátakon és további 14-et rendeltek (147 lóerő).

Az adóbevételek növekedése megállt 1890 után (lásd II. 1. 5. fejezet), s ezzel 
együtt  feltételezhetően a nemzeti jövedelemé is. A hazai ipar például már 1880-ban 
is csak a piaci (a háziipar kielégített e szükségleten túli) kereslet felét tudta fedezni, 
ami itt  nemcsak a vásárlóerő növekedésének, hanem inkább a britek előretörésé-
nek következménye. A tartomány növekedését így az (elsősorban agrárjellegű) ex-
port bővülése vezérelte, vásárlóerejének javulásáról pedig az import tanúskodik. 
1869–1912 között  az import értéke 152 ezer fontról 3,26 millióra emelkedett  (évi 
7,5%-kal), az export pedig 218 ezer fontról 2,6 millióra, évi 6%-kal: a kereskedelem 
defi citessé vált.1060 Az egy főre jutó export (és import) így 0,15 fontról 1 font fölött i 
értékre emelkedett , ami az egyiptomi (és szíriai) értéket ugyan nem érte el, de 
a balkáni országok színvonalát közelített e. A vásárlóerő csak lassan nőtt , mert a 
terms of trade alapján 1860–1900 között  végig az iraki export volt az olcsóbb a brit 
importt al való összevetésben (II. 77. ábra).

Az exportszerkezet nem volt annyira egyoldalú, mint a teljesen monokultú-
rássá vált Egyiptom  esetében: itt  négy termék adta az export 50%-át: a datolya, 
a gyapjú, a búza és a rozs (erősorrendjük váltakozott ) (II. 176–II. 177. táblázat). 
A búza helyi fogyasztása 20 ezer tonna volt, míg exportjuk egy jó évben tízszer 

1060    Çetinsaya, G.: Ott oman Administration of Iraq i. m. 13. Mivel mind a brit export- és importárak 
estek 20%-kal, a volumen növekedése még nagyobb, évi 9 és 7% is lehetett .

II. 77. ábra.

A terms of trade (kereskedelmi cserearány) alakulása  Irakban, 

1864–1913

Adatok:  Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m.
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ennyi. 1890 körül  Cuinet szerint  Irak gabonatermése 950 ezer tonna volt,1061 de az 
export 70 ezer tonnára esett . Ezzel szemben a datolyatermés 1860–1910 között  30 
ezer tonnáról 90 ezer tonnára nőtt , az export 10 ezer tonnáról (33%) 66 ezer tonnára 
(70%). A bászrai gabonaexport lehetőséget nyújt a piacra jutás költségeinek és a 
haszon mértékének elemzésére. A Banque Ott omane szerint a bászrai vilajetben a 
termés 240 ezer tonna volt 1911-ben, s az export 20 ezer tonna. Az 1,25 millió font 
értékből 650 ezer (50%) a termelő kezén maradt, a szállítás elvitt  160 ezer fontot 
(13%), az adók és bérleti díjak 375 ezer fontot (30%), a profi t így csupán 70 ezer 
font volt a kereskedők részéről (5-6%). Ez az egyik legalacsonyabb haszonkulcs az 
általunk vizsgált tevékenységek (selyemgyártás, állatt artás, földművelés) között . 
Nem meglepő, hogy nem a gabonaexport vált húzóágazatt á. 

Kedvező volt az iraki gazdaság szempontjából a textilimport arányának csök-
kenése (45%-ról 30% alá), valamint a búza, datolya és rozs egységárainak 1904 
utáni megugrása, mely javított a az exporteredményeket (viszont a helyi megél-
hetési költségek is nőtt ek) (II. 78. ábra). Az 1878 utáni világpiaci árzuhanás miatt  a 
búzát lecserélték a termékskálán a rozsra, ami jó ötletnek bizonyult. Az iraki rozs 
nagyon jó minőségű volt, csak a kereskedők hajlamosak voltak port keverni közé, 
hogy növeljék a súlyát. A rozsexport értéke 10 év alatt  megháromszorozódott . Szí-

1061    Irakban csak 400 ezer ha gabonafölddel számoltak a statisztikusok (1910-ben mintegy 3 millió 
ha volt a művelt terület), de ez túl kevés, mert Cuinet termelési adatai alapján így 1 ha-ra 2,5 
tonna gabonatermés jutott  volna, miközben a britek 1917-ben  Al-Hillahban 1560 kg/ha rozs és 
620 kg/ha búza termésátlaggal számoltak. Itt  a vetés-termés arány 1:11 volt, azonban 1918-ban 
 Kirkukban 1:6,5-ös értéket mértek. A falvaktól távol azonban a hozam meg is duplázódhatott , 
köszönhetően a legeltetett  állatállomány trágyájának (amit a falvak közelében fűtésre és épít-
kezésre használtak).

II. 176. táblázat.

Az exportszerkezet összetételének változása  Irakban, 1864–1911

Időszak Datolya Búza Rozs Gyapjú Állat

1864–1871 48  6  1  7 2

1888–1895 24 11  5 20 4

1904–1911 18  5 24  9 3

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 146.

II. 177. táblázat.

Az importszerkezet összetételének változása  Irakban, 1864–1911

Időszak
Étel, ital, 
dohány

Textil
Háztartási 

cikkek
Tőkejavak

Félkész 
termék

1864–1871 28 30 5 0 25

1888–1895 22 45 3 6 21

1904–1911 23 29 4 8 31

 Issawi, Ch.: The Fertile Crescent i. m. 147.
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riával szemben az iraki gazdaság egészen a háború előtt i évekig exportt öbblett el 
rendelkezett  (miként Egyiptom).  Az 1914-re a Bagdad- vasúthoz kapcsolódó jelen-
tős mennyiségű importsínek miatt  kialakuló kereskedelmi defi cit eliminálta a ko-
rábbi csekély tőkebevételt.

A  Szuezi-csatorna megnyitása előtt  a brit és indiai irány adta  Bászra beho-
zatalának 83%-át, exportjának 99%-át. 1910-re azonban a brit részesedés Bagdad 

II. 78. ábra.

Az iraki export egységárának és az exportcikkek 

értékének változása, 1864–1913
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 importjából 45%-ra esett , az exportéban pedig 33%-ra ( Indiáé további 23% volt). Ez 
nyilvánvalóan nem a Bagdad- vasútnak köszönhető, a kereskedelmi versenyt már 
a  Szuezi-csatorna megnyitása is kiélezte.

II. 178. táblázat.

Az export és import értékének változása  Irakban, 1880–1913

Periódus
Import Export Összes 

különbözet
Egy főre jutó 
export (font)1000 font éves átlagban

1880–1884   788   940         30,4 0,62

1900–1904 1375 1536         32,2 0,77

1910–1913 5170 2700 –2470   1,10*

* Az egy főre jutó import 2 font fölé emelkedett  (Egyiptom értéke).
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A TÖRÖK GAZDASÁG  REKONSTRUKCIÓJA

 ÉS VILÁGGAZDASÁGI INTEGRÁCIÓJA

 AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

A  Török Birodalom 19. századi hanyatlásával párhuzamosan jelentkező globalizá-
ciós folyamat, mely a birodalom szempontjából az egységes gazdasági tér politikai 
és gazdasági szerkezetének dezintegrációját s az egykori gazdasági centrum peri-
ferizálódását eredményezte, a világháború után tovább folytatódott . A birodalom-
ról a 19. században leszakadó térségek számára e folyamat egyfelől hagyományos 
gazdasági szerepköreik és piacaik elvesztését eredményezte, másrészt olyan fokú 
rugalmas alkalmazkodóképesség igényét támasztott a követelményként, melynek 
azok megfelelni nem tudtak, így veszített ek pozíciójukból, s a perifériává válást 
maguk sem kerülhett ék el. Ezzel párhuzamosan az új török állam (az egyik volt 
magterület) – mivel a világháború következményeképpen végérvényesen meg-
szűnt a  Mediterráneumban betöltött  politikai és gazdasági vezető szerepe – in-
tegrálódása is folytatódott  az atlanti gazdasági térségbe, immár annak egyik pe-
rifériájaként. Ennek egyik bizonyítéka (függetlenül att ól, hogy a kemali  Törökor-
szág gazdaság- és külpolitikájáról, illetve a nyugati hatalmakhoz való viszonyáról 
alkotott  prekoncepciónak némileg ellentmond), hogy 1923–1929 között  a török 
gazdaság igen nyitott  volt: az 1923-as lausanne-i békeszerződésben ugyanis az új 
török állam függetlenségének elismeréséért cserébe gyakorlatilag a háború előt-
ti vámtarifákat volt kénytelen életben tartani. A kormányzat ráadásul maga sem 
kívánta akadályozni a külföldi tőke és hitelek beáramlását, mivel a háború utáni 
gazdaság rekonstrukciója ezt igényelte.1 De az izolacionizmusnak is számos híve 
volt (ennek is történelmi gyökerei voltak), hiszen mind a  Török Birodalom történe-
te, mind a közelmúlt háborúinak tapasztalatai bizalmatlanságot ültett ek el a Nyu-
gatt al szemben a nyugatias modernizációt a versenyképesség növelése érdekében 
folytatni kívánó államban. Ez az ambivalencia nemcsak a korabeli pártharcokban 
jelentkezett  (nem véletlen, hogy egy ideig baráti viszonyban voltak a szintén mo-
dernizációra készülő, de a nyugati mintát elutasító  Szovjetunióval), hanem a török 
politikai élet máig viseli ennek következményeit.

Az izoláció azonban nem volt megoldás, mert a függetlenség kivívása és a 
világháború utáni átt elepítések, elűzések nem eredményeztek elegendő felszaba-
duló tőkét (ez esetben sem, akárcsak  Görögország vagy  Bulgária esetében), mely 
a gazdaságot mozgásba lendített e volna, s a nagy terület és a sok (tőke híján kiak-
názatlan) ásványi nyersanyag ellenére az állam nem volt képes önellátásra (noha 

1     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy: Turkey 1923–1929. Cambridge University Press, 
1981. 3. Az államadósság jelentős részét az utódállamok örökölték, de így is maradt még elég tör-
lesztenivaló.
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gazdaságpolitikájában ennek megteremtésére törekedett ). A világháború során 
az aranypénz- és a nemesfémtartalék nagy része a németek kezébe került. Így az 
1923-as török állam 140 millió líra infl álódó papírpénzzel (akkor 20 millió angol 
font) és 10 millió líra értékű nemesfém pénzzel rendelkezett  csak.2 Ez aszimmetri-
kus viszonyt eredményezett , s az aszimmetria a kapcsolatokban a periferizálódás 
egyik ismérve.  Keyder szerint a perifériaként való integrálódás a világgazdasági 
rendszerbe mindig azt eredményezi, hogy a periféria alávetett  lesz, s a kedvezőt-
len folyamatok összhatása nagyobb, mint a kedvezőké.3 Ez a defi níció retrospektív 
módon teszi lehetővé a  Balkánon a 19. században lezajló folyamatok értelmezését 
és a születő nemzetek gazdasági perifériaként történő azonosítását is, hiszen a bal-
káni országok mutatói a vezető hatalmakéhoz képest nem javultak (I. kötet, 10. 
ábra).  Keyder szerint ugyanez az aszimmetrikus viszony jellemezte a 20. századi 
török–európai gazdasági kapcsolatokat is az atlanti gazdasági rendszer tovább-
terjeszkedésével. Az a proaktív kormányzati politika, mely kijelölte volna a török 
gazdaság helyét és szerepét a világgazdaságba történő integrálódás során, teljesen 
hiányzott  (központi bank sem működött ), s 1929 előtt  a központi kormányzat alig 
kívánt beavatkozni a folyamatokba, inkább reaktívnak volt tekinthető (ez megint a 
periféria sajátossága). 

Módszertani szempontból ez azt is jelenthetné, hogy a világgazdasági rend-
szerbe történő betagolódás itt  viszonylag „steril, laboratóriumi” körülmények 
között  zajlott  – azaz  Törökország példaértékű arra nézve, hogy a működő folya-
matok mire vezetnek számott evő állami beavatkozás nélkül pusztán a piaci me-
chanizmusokra hagyatkozva. Például az iparban ez a nemzetközi piacok felé való 
nyitott ság a gyáripari forma terjedését, a nagyobb létszámú üzemformák előtérbe 
kerülését eredményezte, míg a hazai és/vagy tradicionális piacokra termelő egysé-
gek megmaradtak négy alkalmazott  alatt i méretnél.4 A laissez faire gazdaságpoli-
tika fennmaradása érthető is: 1923-ban ugyanis a török gazdaság sokkal rosszabb 
állapotban volt, mint 1913-ban (III. 1. táblázat), a gazdasági rekonstrukcióhoz ele-
ve külső erőforrásokra volt szükség, arról nem is beszélve, hogy még az 1923-as 
lausanne-i béke sem tett e lehetővé a protekcionista politika alkalmazását (például 
vámemeléseket).5 

A valóságban azonban a nyitott ság mégsem volt teljes, a török gazdaságpoli-
tika rendelkezett  ugyanis önvédelmi mechanizmusokkal, tehát pusztán a változá-
sok elszenvedőjeként feltüntetni hibás lenne, így weberi értelemben véve típuspél-
dának sem tekinthető (miként az Oszmán Birodalom sem volt az, amit a korábbi 
„harmadik világbeli” országokat összehasonlító II. 158. táblázat is alátámaszt).  Ba-
lázs Judit a következőképpen foglalja össze a kemalizmus gazdasági céljait az 1929 
előtt i liberálisabb periódusban.

A kormány a fejlesztési irányokat illetően csak elképzelésekkel rendelkezett , 
de egyáltalán nem volt kiforrott  gazdaságpolitikai, iparfejlesztési stratégiája. Mi-

2   Uo. 99. 1929-ben 30 millió török líra készpénz égett  el  İzmirben. A birodalmi aranylíra és a háború 
utáni papírlíra árfolyama 8,5–10:1 között  volt.

3   Uo. 3.
4   Uo. 4–5.
5    Pamuk, Ș.: Economic Change in the Twentieth-Century Turkey: is the Glass More than Half Full? 
     htt p://www.lse.ac.uk/europeaninstitute/Research/PamukEPE.pdf. 10–30. 
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után tapasztalatokkal sem rendelkezett , így a különböző fejlesztési stratégiák török 
gazdaságra alkalmazhatóságának előnyeit és hátrányait sem tudta mérlegelni. Az 
1923-as izmiri első gazdasági kongresszuson megszületett  alapvetően ösztönző, 
támogató rendszerre épített  gazdaságfejlesztési koncepció azonban – melyet nem 
merev dogmaként fogalmaztak meg, teret engedtek a későbbi módosításoknak is 
– utólag valószínűleg a leginkább racionálisnak, és a török viszonyokra leginkább 
alkalmazhatónak értékelhető.6 Alapelvként fogalmazták meg a gazdasági önállóság 
megteremtését, ennek pedig a leghatékonyabb útja azon nemzeti vállalkozói réteg tá-
mogatása, mely hordozójává válhat az iparfejlesztési elképzeléseknek. Eszerint az 
állami beavatkozás, az állami szektor megteremtése azokon a területeken látszott  
célszerűnek, ahol a magántőkés kezdeményezés nem elégséges. Az állam szerepe 
a tőkeképződés felgyorsítása volt. Az iparfejlesztéshez szükséges know-how-t, a 
beruházási javakat importból kellett  biztosítani. Fontosnak tartott ák a hazai ipar 
védelmét a külföldi áruk versenyétől. Az ipari koncepció egésze így alapvetően az 
importhelyettesítő iparfejlesztési stratégiára épített . Ellentmondásos ezzel szemben a 
mezőgazdaság megítélése, miután a gazdaságfejlesztési tervekben csupán alárendelt 
szerepet kapott, ugyanakkor célul tűzték ki, éppen a gazdasági függetlenség megte-
remtésének érdekében, az önellátás megvalósítását,7 továbbá az iparfejlesztés me-
zőgazdasági tőkéből történő véghezvitelét, ami korábban is kudarcot vallott  (igaz, 
akkor a jelentős adósságok hiúsított ák meg, s e korszakban ezzel számolni nem 
kellett , csak az alacsony vámok hatásával). 

6    Balázs J.: Az Oszmán Birodalomtól a modern Törökországig.  Isztambul, Kairó, Bp., 2008. 22–29.
7   Uo.

III. 1. táblázat.

Az első világháborús részvétel hatása a gazdaság és társadalom állapotára: 

a török gazdaság állapota (Kis- Törökország területén), 1923-ban 1913-hoz

 és 1950-hez képest

Mutató 1913 1923 1950

Lakosság (millió fő)   17  13   21

Városi lakosság (%)   28  24   25

Mezőgazdasági lakosság (%)   80  85   84

Mezőgazdaság részesedése a GDP-ből (%)   55  42   54

Ipar részesedése a GDP-ből (%)   13  11   13

GDP/fő PPP, 1990-es USD 1200 710 1620

GDP/fő Nyugathoz képest (%)   30  16   25

GDP a világátlaghoz képest (%)   80 n. a.   77

Várható élett artam   35 n. a.   47

Alfabetizmus (15 év felett , %)   10 n. a.   33
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1923–1930 között  a GNP évi átlagos növekedési rátája 9,5% volt, a bővülés 
azonban – az iparfejlesztés ösztönzése ellenére – szinte teljes egészében a me-
zőgazdaság és a bányászat teljesítménynövekedésén alapult, mint a birodalmi 
érában. A látszólag magas növekedési ráta értékét ugyanakkor csökkenti, hogy 
a kiindulási értékek a függetlenségi harc okozta károk miatt  nagyon alacsonyak 
voltak. Az 1920-as évek végére már csaknem 1000 üzem működött , mely valami-
lyen formában állami támogatásban részesült vagy állami beruházásból jött  létre. 
1923 előtt  ezekből az üzemekből mindössze 342 létezett . 1927-ben a brutt ó ipari 
termelés 550 millió lírát (TL) tett  ki (az 1910-es többszöröse),8 míg az ipari termé-
kek importja csupán 187 milliót (25%). 1924-ben az állami beruházások az állami 
bevételek értékének 14%-át tett ék ki, ez a szám 1927-re már 22%-ra emelkedett  az 
államháztartás bevételeinek megduplázódása mellett .9 (1924–1925-ben az állam-
háztartás bevételei 111 millió lírát tett ek ki, 1927-ben 225 milliót,10 ezt az ipari ter-
melés jócskán felülmúlta, míg 1910-ben a gyáripari termelés még a költségvetési 
bevétel alatt  maradt.) Ugyanakkor a masszív állami támogatás ellenére a magán-
tőkés vállalkozói réteg nem jelent meg a gazdaságban e periódusban.

Mivel 1926 után a nyersanyagárak esése gyorsabb volt, mint a késztermékeké, 
ez a tőkés fejlődés peremére szorult országokat, az alapvetően nyersanyagokat ex-
portáló és késztermékeket importáló gazdaságokat érzékenyebben érintett e, mint 
fejlett ebb társaikat. Ez ellen védekezési lehetőséget a korábbi szabadkereskedelem 
feladása és a gazdaság protekcionista védelme nyújtott . Így a két világháború kö-
zött i időszakban  Törökországot nemcsak az iparosítás szükségességének a felis-
merése, hanem a világgazdaságban végbemenő folyamatok kényszerítő hatása, 
valamint a hitelekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatok is a nemzeti erőforrások-
ból történő iparosítás megvalósításának irányába terelték.

1929 után jelentős fordulat jellemezte a török gazdaságot, mely egyike lett  a 
leginkább protekcionista politikát folytató országoknak: az átlagos vámtarifa az 
1928-as 14%-ról 1937-re 45%-ra nőtt  ( Bulgáriában 16%-ról 20%-ra nőtt ,  Jugoszlá-
viában 20% körül stagnált,  Romániában 19-ről 7%-ra esett ).11 Az iparkedvezmé-
nyek és állami vállalatok támogatása terén szintén érzékelhető volt  Törökország 
primátusa a régióban, s Bulgáriával szemben itt  a gazdaság növekedése a pro-
tekcionizmus idején nagyobb volt, mint az 1929 előtt i liberálisabb periódusban: 
1923–1930 között  csak 80%-kal nőtt  az ipari termelés, míg 1930–1940 között  130%-
kal, ami egy évre lebontva is magasabb rátát eredményez. Ezzel szemben  Bul-
gáriában a liberálisabb periódus tíz év alatt  az ipari termelés megduplázódását 

  8   Összesen 60 millió angol font, az 1910-es költségvetés duplája. 1915-ben  Nyugat- Anatólia gépesített  
gyáripari termelése 150 millió frank volt, a háború előtt i bolgár értékkel ekvivalens.

  9    Balázs J.: Az Oszmán Birodalomtól a modern Törökországig i. m. 22–29.
10   Ez angol fontra átváltva (1:9) hasonló az 1910-es költségvetéshez – 22–25 millió font – egy jóval 

kisebb területen. A növekedés részben extenzív (az adóztatható lakosság számának dinamikus nö-
vekedéséből fakad), részben a fegyelem, továbbá az egy főre eső termelés bővülésének eredménye. 
Az adóterhek általánosságban nem nőtt ek, de súlypont-áthelyeződés volt megfi gyelhető.

11     Berov, Lj. (ed.): Protekcionizam i konkurencija na Balkanite prez XX. vek. Izdatelsztvo na Balg. 
Akademija na Naukite, Szófi a, 1989. 40–45.  Berov csak a protekcionizmus bevételeit-költségeit 
vizsgálja, így például a szabadkereskedelemmel szemben elmaradt hasznot számítja, de a szabad-
kereskedelem okozta járulékos költségeket nem kvantifi kálja.
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eredményezte, míg utána csak 70%-os növekedést mértek.12 A protekcionizmus és 
liberális gazdaságpolitika között i választás tehát nem egyértelmű.

Az 1929 utáni szakasz gazdaságpolitikájára tehát két alapvető vonás nyomta rá 
a bélyegét: az etatizmus és a protekcionizmus. Ennek keretében a török gazdaság az 
autarkia útját követve, nemzeti erőforrásokra építve tett  kísérletet az iparosításra. 
A korábbiakkal szemben még erőteljesebb szerepet szántak az állami szektornak. 
Az etatizmus döntően három célt fogalmazott  meg: (1) nacionalizálás, (2) az állami 
szektor megteremtése, (3) a fizetési mérleg egyensúlyának biztosítása. Az etatista gazda-
ságpolitika módszerei a következőképpen foglalhatók össze: (1) állami beavatkozás 
és ösztönző politika révén a nemzeti ipar megteremtése, és ennek érdekében (2) a 
külföldi tőke pozíciójának gyengítése, (3) védővámrendszer felállítása, (4) az inf-
rastruktúra fejlesztése, (5) a külkereskedelem állami ellenőrzése (6) és végül az 
állami beruházások támogatása.13 

Az eredeti tőkefelhalmozásnak ebben a szakaszában az állam jelentős újrael-
osztó funkciót töltött  be, miután az állami támogatási politika pénzügyi fedezetét 
zömmel az állami bevételek jelentett ék, ennek igen jelentős hányadát pedig a me-
zőgazdaságban megtermelt értéktöbblet egy részének az adórendszeren keresztül 
történő elvonása, ipari fejlesztési célokra történő átcsoportosítása biztosított a. Így 
valójában a mezőgazdaság szolgált akkumulációs forrásként az ipar számára14 
– írja  Balázs Judit –, miként történt ez korábban is. Az elképzelés hasonló a  Buharin 
neve fémjelezte szovjet gazdaságpolitikai koncepcióhoz, mely a mezőgazdaság 
fejlesztése révén kívánt ipari tőkét előállítani, s amit végül a mezőgazdaság ki-
zsákmányolását propagáló sztálini (valójában: trockista–preobrazsenszkiji) gaz-
daságpolitika szorított  hátt érbe. Ugyanígy  Törökországban sem kapott  elegendő 
fejlesztést az agrárium. 

Szintén bevételi forrást jelentett  az állami szektorban a nyersanyagok és a 
munkabérek, illetve a késztermékek között i árdiff erencia, az árolló mesterséges 
kinyitása. (Ugyancsak szovjet sajátosság volt az agrárárak lenyomása és az ipar-
cikkek árának feltornászása a mezőgazdasági tőke kivonása és a foglalkoztatási 
átrétegződés beindítása érdekében.) Az elvonási mechanizmus működési formái 
a következők voltak: (1) az állami szerveknek lehetőséget nyújtott ak a közvetlen 
piaci beavatkozásra (például a búza esetében megszabták a kötelező piaci érté-
kesítési hányadot a termelés százalékában), s miután a felvásárlás szabott  áron 
történt (miként régen az Oszmán Birodalomban), a rendszer gyakorlatilag „be-
szolgáltatásként” is felfogható; (2) az exportálandó agrártermékek esetében állami 
ellenőrzés alatt  álló felvásárlószövetkezetek szabott  áron vett ék meg a termékeket; 
(3) a mezőgazdasági nyersanyagokat feldolgozó üzemek csaknem teljes  egészé-
ben állami kézben voltak, így az állam gyakorlatilag uralta a legfontosabb felvá-
sárló piacokat és az árakat (például gyapot, cukorrépa esetében).

Az állami beavatkozás nemcsak a haszon központi elvonásában, hanem az 
állami szektor tervszerű megteremtésében is megnyilvánult. Az 1934-ben elfoga-
dott  első ötéves terv nem teljesen egyezik meg a szocialista országokban kialakult 

12   Uo. 66–67.
13    Balázs J.: Az Oszmán Birodalomtól a modern Törökországig i. m. 22–29.
14   Uo.
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tervezési gyakorlatt al, jóllehet az 1931-től az országban tevékenykedő szovjet gaz-
dasági tanácsadók közreműködésével dolgozták ki. Sokkal inkább egy gazdasági 
programnak felel meg, a magántőke részére indikatív (a szovjet rendszer eleve 
eltörölte a magángazdaságot, a török éppen azt akarta megerősíteni), és csak az 
állami szektor részére imperatív jelleggel. Az állami beruházások széles skálája 
nemcsak a közvetlen ipari termelőberuházásokra terjedt ki, hanem (a világválság-
ból kivezető általános európai gyakorlatnak megfelelően) jelentős komplementer 
– elsősorban infrastrukturális – beruházásokat hajtott ak végre.

A magántőke a biztos nyereséget, gyors megtérülést ígérő, kis tőkeigényű 
vállalkozásokba fektetett : az állami támogatási politika elsősorban az ár- és hitel-
rendszeren keresztül érvényesült.

A nacionalizálás során ugyancsak nemzeti kézbe, állami ellenőrzés alá került 
a pénzügy, miután korábban külföldi bankok mintegy 20 fi ókintézete uralta a tö-
rök gazdaság bankszféráját. A megmaradt hét bank szerepe a külföldi és a török 
partnerek között i közvetítő funkcióra korlátozódott . Az állam hitelintézeteket léte-
sített , melynek célja a magánkezdeményezésen alapuló ipari beruházások tőkeigé-
nyének kielégítésére irányult.15 Ugyanígy nacionalizálták részben a kereskedelmet 
és a közlekedést is, melynek fejlesztése eleve központilag történt.

1929 után az ipari termelés évi növekedési rátája 11,6%-ot ért el, és ezzel 
meghaladta az előző időszak 9%-os növekedését. A török iparfejlődésnek ebben 
az igen dinamikus időszakában az ipari termelés bővülése elsősorban az új tőke-
beruházások eredményeképpen jött  létre, s így az 1929–1938-as periódusban az 
ipari termelés részaránya a nemzeti jövedelemben – változatlan árakon számolva 
– 11-ről 18%-ra növekedett .16 A fentiek eredményeképpen a vizsgált periódusban 
a mezőgazdaság csak 5%-os termésbővülést könyvelhetett  el. A masszív elvoná-
sok következtében ugyanakkor az extenzív növekedésen túlmenően nem került 
sor a mezőgazdaság intenzív fejlesztésére, mechanizálásra, talajjavító beruházás-
ra, az öntözéses gazdálkodás kiterjesztésére, a tőke visszaforgatására. A növek-
vő különbség a két szektor fejlett sége között  gátlón hatott  az ipar és mezőgaz-
daság között i munkamegosztásra. Ilyen módon nem született  meg a lokális ipar, 
és maga az iparosítás folyamata sem bocsátott ki magából olyan impulzusokat, melyek a 
mezőgazdaságban uralkodó termelési viszonyok transzformálódását segítették volna elő.17 
A mezőgazdaságot a tőkeelvonás jellemezte, az ipart pedig alacsony innovációs 
hajlama/készsége; mindez hosszú évtizedekre determinálta a török ipar fejlett sé-
gét, technikai szintjét és világpiaci versenyképességét. Imitatív, azaz „másoló”, majd 
a későbbiekben egy követő típusú iparfejlesztés vált meghatározóvá.18  A nagyipar és a 
mezőgazdaságra épülő lokális (privát) kisipar között i kooperációs formák (illetve 
vertikumok) kiépülése elmaradt.

*

15   Így született  meg az İş Bankası, az ipari és bányászati beruházásokat fi nanszírozó Sanayı ve Maadı 
Bankası, a textilipari beruházások elősegítésére hivatott  Sümer Bankası.

16    Boratav, K.: Die türkische Wirtschaft im 20. Jahrhundert. 1908–1980. Dagyeli Verlag, Fulda, 1987.
17    Balázs J.: Az Oszmán Birodalomtól a modern Törökországig i. m. 22–31.
18   Uo.
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Mivel az iparosítás folyamata nélkülözte azokat a spontán belső hajtóerőket, 
a tőkeakkumuláció ösztönzésének feltételeit, melyek kitermelték volna az ipari 
forradalom közvetlen és önfenntartó mechanizmusát, így az iparosodás ipari forra-
dalom nélkül zajlott le, azaz az iparosítás állami beavatkozással, az importhelyett e-
sítés, vámok, szubvenciók széles körű eszköztárának felhasználásával, a külföldi 
tőkebehatolás erőteljes korlátozása mellett  elindított  autarkiás fejlődés révén vett e 
kezdetét – írja  Balázs Judit.19 Kérdés, hogy sikeresnek tekinthető-e eme gazdaság-
politika ( Balázs J. szerint igen), a gazdasági dirigizmus a korábbi liberálissal szem-
ben, melynek  Törökország összességében nem volt haszonélvezője20 (Berend T. 
Iván szerint a laissez faire gazdaságpolitika mindig a fejlett ebb országnak kedvez 
alapvetően, a gazdasági dirigizmus pedig általános jelenség volt a korabeli  Euró-
pában, tehát evolúciósan stabil stratégiának is tekinthető.)21

Számszerűleg jelentős teljesítményre utal, hogy az 1913–1923 között i 40%-os 
egy főre eső és (a lélekszám csökkenése mellett ) 50% felett i országos gazdasági 
visszaesést követően a termelés bővülése 1923–1940 között  összességében négy-
szeres volt. Azonban a jelentős népességnövekedés miatt  az egy főre jutó GNP 
emelkedése ennél kisebb volt, 1939-ig „csak” két és félszeresére nőtt  (majd ezt 
követően 20%-ot esett ), a mezőgazdaság háromszorosára, az ipar négyszeresére 
bővült (III. 2–3. táblázat). 

19   Uo.
20   Az nyilvánvaló, hogy a liberális gazdaságpolitika 1923–1929 között i szakasza egyértelműen kedve-

zőbb volt az oszmán korszakban alkalmazott nál, hiszen ekkor nem kellett  megküzdeni az eladóso-
dott sággal. Berend T. I.: Európa gazdasága a 20. században i. m.

21   E biológiai fogalom játékelméleti értelmezése azt is jelenti, hogy e stratégia adott  körülmények 
között  (ha minden szereplő erre állt át) megtérülést mutatott , azaz a protekcionizmus ebben a hely-
zetben alternatívát jelentett  a szabadkereskedelemmel szemben, legalábbis ez utóbbi – kisszámú, 
ennél a stratégiánál maradó ország esetén – nagy veszteségeket eredményezhetett  volna.

III. 2. táblázat. 

 Törökország makrogazdasági mutatói (I), 1923–1946* 

Mutató 1923–1946 1923–1929 1929–1939 1939–1946

Népesség 1,9  1,7 2,2  1,2

GNP 4,6 10,3 5,2 –2,0

GNP/fő 2,6  8,4 3,0 –3,2

Mezőgazdasági termelés 4,9 13,6 4,4 –1,4

Ipari termelés 3,3  7,2 5,2 –3,0

Teljes ipari output, beleértve 
az építőipart is

4,5 10,2 5,7 –2,6

* Évi átlagos %-os növekedés.

 Pamuk, Ș.: Intervention during the Great Depression… In: The Mediterranean Response to Globalisation i. m. 326.
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Tovább árnyalja ugyanakkor a modernizáció, az ipari forradalom nélküli iparo-
sítás sikerét, hogy a GDP/fő azonban továbbra sem haladta meg a nyugati harma-
dát, s a világátlag alatt  maradt. A Human Development Index alapján pedig az 
egyik legfejletlenebbnek minősülő ország (csak  Indiát előzte meg) a lemaradását 
javuló mutatói ellenére sem tudta behozni (III. 4. táblázat). 

III. 3. táblázat.

 Törökország makrogazdasági mutatói (II), 1923–1946 

Mutató 1923 1929 1939 1946

Népesség (millió fő)   13,0    14,0    17,5    19,00

Mezőgazdasági foglalkoztatott ak aránya (%)     80,0    77,0    77,00

GNP/fő vásárlóerő-paritásos 1990-es dollárban  615,0  1015,0  1 425,0  1 180,00

Mezőgazdaság részesedése a GNP-ből (%)   40,0    52,0    39,0    46,00

Mezőgazdasági termelés/fő (USD)  245,0   510,0   555,0   540,00

Ipar részesedése a GNP-ből (%)   12,0    9,0    17,0    13,00

Építőiparral együtt  (%)   16,0    14,0    22,0    18,00

Építőiparral együtt  (USD)  100,0   145,0   313,0   212,00

Ipari termelés/fő   73,8    91,3   242,2   155,00

Összes mezőgazdasági termelés (millió USD) 3198,0  7 389,2  9 725,6 10 313,20

Ipari termelés (millió USD)  959,4  1 278,9  4 239,3  2 914,60

Építőiparral (millió USD) 1279,2  1 989,4  5 486,2  4 035,60

Összes GNP 7995,0 14 210,0 24 937,0 22 420,00

Pamuk, Ș.: Intervention during the Great Depression… In: The Mediterranean Response to Globalisation i. m. 326–

330. után saját szerkesztés.

III. 4. táblázat.

A Human Development Index alakulása, 1913 és 1950
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1913 0,58 0,64 0,46 0,14 0,34 0,4 0,27 0,51 0,19

1950 0,70 0,77 0,67 0,24 0,70 0,6 0,48 0,53 0,38

Pamuk, Ș.: Economic Change in the Twentieth-Century Turkey: is the Glass More than Half Full?

htt p://www.lse.ac.uk/europeaninstitute/Research/PamukEPE.pdf.
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A következőkben ezért periódusonkénti (1923–1929 és 1929–1939) és szekto-
rális bontásban megvizsgáljuk  Törökország gazdasági rekonstrukciójának ered-
ményeit és árnyoldalát.

*

A világháború hatalmas pusztítást okozott   Anatóliának.  McCarthy szerint  Bitlis 
7500 házából csak 1000 maradt épen.  Van, az örmény felkelés fészke22 teljesen el-
pusztult.  Erzincanban 1000 ház semmisült meg a harcok során. A világháború so-
rán a térségből megbízhatatlan elemként kitelepített  örmények közül csak 200 ezer 
érte el  Észak-Szíriát, de ugyanekkor 1 millió muszlim is elmenekült  Kelet-Anató-
liából. Van tartomány muszlim lakosságának 62, Bitlisének 40,  Erzuruménak 
30%-a pusztult vagy menekült el 1922-ig. 1912–1922 között   Anatólia lakosságának 
összességében 10%-a kivándorolt, 20%-a meghalt.23 A nyugati országrészben 12 
tartományban az özvegyek aránya meghaladta a 30%-ot.24  İzmir keresztény ne-
gyedei 1922-ben a harcok során porig égtek. Nemcsak 800 ezer örmény, 300 ezer 
görög, de mintegy 2,5 millió muszlim török és kurd is életét vesztett e. Összessé-
gében az 1912–1926 között  kivándoroltak, elűzött ek, átt elepített ek száma elérte a 
4 milliót, míg a háborús veszteség a kétmilliót. Egyetlen hadviselő ország sem 
szenvedett  ilyen súlyos veszteségeket. 1912–1923 között  1 millió görög vándorolt 
ki  Görögországba, részben a görög hadsereggel való kollaborálás, részben a török 
megtorlástól való félelem miatt . 1923–1926 között  népességcsere keretein belül to-
vábbi 1,2 millió görög hagyta el az országot, s helyükre 400 ezer muszlim érkezett  
 Ruméliából.  Zürcher szerint az örmény közösség 65 ezer főre zsugorodott , a gö-
rögség pedig 120 ezer főt számlált a kitelepítés után. Így jelentősen meggyengült a 
kisipari és kereskedelmi szektor, a mediterrán jellegű mezőgazdaság és az ipar is, 
hiszen ezeken a területeken a kisebbségiek felülreprezentáltak voltak. Ugyanak-
kor  Anatóliában a muszlimok aránya 70%-ról 98%-ra nőtt ,25 a homogenizálás vi-
szont jelentős segítséget jelentett  a társadalom összetartásában, az új kormányzati 
forma elfogadásában.

22   Az örmény felkelés a világháborús orosz betöréssel egy időben robbant ki, ezt követt e egy oszmán 
ellencsapás, majd egy orosz ellentámadás (közben biztonságpolitikai szempontokból zajlott ak a 
„kitelepítések”), majd  Oroszország összeomlása után  Nagy-Örményország ellenőrizte a területet. 
Az itt eni muszlim áldozatok zöme kurd volt.

23    McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 387.
24    Flesch I.: A Török Köztársaság története. Corvina, Bp., 2007. 12–13.
25   Uo.

III. 5. táblázat. 

A török gazdaságok méret szerinti megoszlása és részesedése a földterületből, 

1930 körül

Kategória 0–2 ha 2–5 ha 5–10 ha 10–50 ha 50 ha felett 

Gazdaságok, % 5,5 31 50 11   1

Földterület, % 3,0 17 40 25 15
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Nagy területe ellenére  Törökországban ekkor is (részben a fentiek következ-
ményeként is) a kisparaszti, gyakran monokultúrás gazdálkodás dominált. 1930-
ban az 1,1 millió gazdaság 88,7%-a kisebb volt 10 ha-nál is. A háztartások 5,5%-a 
földnélküli volt, 36%-uk 2 ha-nál kevesebb földdel bírt (III. 5. táblázat). Az egy csa-
ládra jutó átlagos földnagyság mindössze 2,5 ha volt,26 délen a gyapotövben ez 4 
ha, míg a  Fekete-tenger partján, ahol zömmel munkaigényes növényi kultúrákat 
termesztett ek, mindössze 1 ha volt. Ugyanakkor az 1,1 millió gazdából 3000 a föl-
dek 14%-át birtokolta. A regionális különbségek is régtől fogva léteztek: 1912-ben 
 Adanában és Aydınban a farmok 45%-a nagyobb volt 5 ha-nál, míg másutt    Anató-
liában ez csak 25%-ot ért el. Az 500 ha-nál nagyobb birtoktestek zöme  Trákiában 
volt a világháború előtt  (a vizsgálatból kizárták a részes bérlőkkel művelt kis par-
cellákat). A háborúk után a 428 darab 500 ha felett i nagybirtok közül 40  Ankara 
környékén volt, és gabonatermelésre rendezkedett  be az új főváros ellátása érde-
kében.27 Később a vasút révén a hátország nélkül maradt  Isztambul ellátásából is 
tudtak e nagybirtokos gazdálkodók profi tálni.

Az 1927-es statisztikák szerint leginkább az adanai régió volt jellemezhető 
piacra termelő középparaszti gazdaságokkal. 1952-ben a parasztcsaládok 32%-a tarto-
zott  e kategóriába. 1938-ban ez az adat még csak 25% volt, 1920 körül 15–20%: a 
családok bő háromnegyedének tehát nem volt piacosítható többlete gabonából. 
A helyzet persze nem ennyire rossz, mert a  Fekete-tenger partján,  Manisa és  İzmir 
térségében élők nem gabona-, hanem dohánytermesztéssel foglalkoztak, amely 
jóval intenzívebb, így kisebb földterületet igénylő kultúra volt, nagyobb hektá-
ronkénti bevétellel. Ez azt jelenti, hogy a piacosítható bevétellel nem rendelkező 
parasztcsaládok számát 20%-kal csökkenteni lehet. Másképp megfogalmazva: a 
parasztság 40%-a, mely a földek kétharmadát birtokolta (1952-ben az 5 ha alat-
ti birtokosok a föld 20%-át birtokolták), valamilyen terményt tudott  piacosítani, 
így rendelkezett  az önellátáson túl is többletbevétellel. Még tovább menve: a kis 
szántófölddel rendelkező családok egy része állatt artásból (gyapjúfonás, sajtkészí-
tés) is meg tudott  élni – bérelt vagy közösségi földeken. A gyapjútermelés szinte 
100%-ban kommercializálódott  és 1923–1927 között  100%-kal nőtt  a teljesítménye.  
A teljes török húsimport pedig csak  Isztambul fogyasztásának 5%-át tudta volna 
fedezni, azaz a hazai állatt artás szerepe igen nagy maradt az lakosság élelmezé-
sében. Mivel egy nukleáris család munkaereje átlag 6 ha gabonaföld megművelé-
séhez volt elegendő,28 így a parasztság átlagos birtoktesteihez viszonyítva sokszor 
munkaerőtöbblet jelentkezett , ami állatt artásra, zöldség- és gyümölcstermesztés-
re, ipari átrétegződésre volt fordítható. 1927-ben átlag 2 igásállat jutott  egy család-
ra a 6 juh és 5 kecske mellett .29 A kisállatt artás jelentőségére utal, hogy  Törökor-
szág tojásexportja szintén megnőtt : az 1923-as 1,4 millió török líráról30 1931-re 10,4 
mil lióra. A szamárháton járó vándorkereskedők a járásközpontokban gyűjtött ék 
össze a tojást, cserébe iparcikkeket ajánlva a falusiaknak, majd gyorsan a legköze-
lebbi kikötőbe jutt att ák a szállítmányt. A tized eltörlése és a pénzbeli adók előtér-

26    Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 13–14.
27   Uo. 16.
28   Uo. 18.
29   Uo.
30   7,5–9,5 török líra = 1 angol font sterling.
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be kerülése miatt  a paraszt rákényszerült a piacolásra. A legkönnyebben pénzzé 
tehető árucikkek pedig az állati félkész és feldolgozott  termékek voltak (sajt, tej, 
szőrme, tojás, bőr, illetve az élő állat). Ez megint többletet jelentett  a gabonaterme-
lésből élő parasztnak.31

1927-ben  Törökország teljes gabonafogyasztása 2,3 millió tonna volt. Felté-
telezve, hogy egy fi zikai munkát végző személy fogyasztása kétszerese az ülő-
munkát végzőnek, egy átlagos, 5,2 fős parasztcsaládnak egy évben minimum 
1,1 tonna gabonára volt szüksége. Ha ehhez hozzáadjuk a vetőmagot (körül-
belül 20%), akkor 1,4 tonnát kapunk. 1927-ben  Anatóliában ennyit 2,5–3,5 ha 
föld termett ,  Adanában és  Trákiában 2 ha is megtermelt ennyit (ugarral együtt ). 
 Kelet-Anatóliában 4–4,5 ha volt az a minimum birtoknagyság, mely már némi 
fölösleggel rendelkezett . (Ez még az 1960-as években is így volt.) A 4 ha felett i 
birtokkal rendelkezők tehát középparasztnak minősültek, mert valószínűleg fe-
lesleget is termeltek. Igaz, ennek piacosítását gyakran befolyásolták a klíma és 
a gabonaárak, de tény, hogy a tized eltörlése (+ 12%) és az 1929-ig folyamatosan 
javuló terméseredmények kedvező környezetet jelentett ek.32 És erre szükség is 
volt. A 2,3 millió tonnás gabonafogyasztás ugyanis – ennyit a jóval kisebb  Bul-
gária 1900–1910 táján is termesztett  – csak 9–10 millió fő eltartását tett e lehetővé. 
Az 1923 utáni  Törökország pedig rendelkezett  ekkora rurális lakossággal, azaz 
elérte eltartóképessége határát az adott  körülmények között  (és így a nem agrá-
riumban foglalkoztatott  4 millió fő eltartása, az önellátás is veszélybe került). 
Valamit tenni kellett . A népesség növeléséhez új földek művelésbe vonására, a 
termékszerkezet átalakítására, exportképes termékek termesztése és technoló-
giai fejlesztésekre volt szükség.

1897–1913 között  a gyapott ermelés négyszeresére, a dohányé háromszorosára 
nőtt , a mazsoláé, fügéé megduplázódott . Az exportpiacokra nem találó többi mező-
gazdasági termék esetében e növekedés csak 20–30%-os volt: míg az előző csoport-
ban felsorolt termékek bő 40%-a került exportra 1913 előtt , addig a gabonának 1913-
ban már csak 1,4%-a, ami jelzi a gabona konjunkturális trendjeinek megfordulását, 
de a növekvő hazai szükségletek mellett  a termelési viszonyok elmaradott ságát is.33 

A mezőgazdasági export fellendülése viszont nem feltétlenül jelentett e a 
vetésszerkezet modernizálódását. 1927-ben a megművelt föld 6,5%-án dohányt, 
gyapotot és szezámot termeltek, amit zömmel piacra szántak. A lencse és a bab 
4%-ot tett  ki, melynek egy része szintén exportra került. Azaz a művelt földterület 
90%-án gabonát vetett ek, mely zömmel önellátási célokat szolgált. A piacra került 
gabona mennyisége megbecsülhető abból, hogy egy nem mezőgazdaságban fog-
lalkoztatott  személy évi 100 kg gabonát fogyasztott , egy mezőgazdaságban foglal-
koztatott  200–250 kg-ot.34 A nem mezőgazdasági fogyasztás (4,5 millió fő = 30%) 
így 450 ezer tonna volt, ehhez 90 ezer tonna export járult, így az összes piacosított  
gabona (ha nem vesszük fi gyelembe a termelők között i forgalmat) 540 ezer tonna, 
a gabonatermés negyede volt (1890 előtt  az export elérte a 25%-ot, most csak a 
termelés 2–3%-a került exportra). 

31     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 19.
32   Uo. 16.
33   Uo. 8–9.
34   Uo. 17.
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A mezőgazdaság jelentős regionális diff erenciákat mutatott  nemcsak a bir-
toknagyságokat, hanem a fő termékeket illetően is. A lakosság arányához viszo-
nyított  állatállomány és terménymennyiség árulkodó e tekintetben (III. 6. táblázat). 
Délen az olajbogyó és a gyapot, nyugaton emellett  a szőlő, északon és keleten a 
rizs, a centrumban a búza volt felülreprezentált.35 Az égei és kilíkiai (a német ér-
dekeltségű  Adana) tartományok integrálódtak a leghamarabb a világpiacba. Itt  
a gyapotot szezonális bérmunkával nagybirtokon állított ák elő, míg a fügét, ma-
zsolát kisparaszti gazdaságok termelték.36 A  Fekete-tenger partvidékén a kispa-
raszti gazdaságok domináltak: az intenzív gabonatermelés mellett  a mogyoró és a 
dohány volt a jellemző termék.  Kelet-Anatóliában exportképes termék leginkább 
az állatt artásból származott , és főként  Szíria felé irányult kivitele. Jellemzője a 
nagybirtokos rendszer és a részes bérlők jelenléte. Az ország közepén a kisbir-
tokos és részesbérleti, de extenzív jellegű gabonatermelés dominált. Az anatóliai 
vasút mentén viszont földbirtok-koncentráció valósult meg. Ennek egy variánsa 
volt  Trákia, ahol a fogyasztópiac közelsége lehetővé tett e a piaci viszonyok ko-
rai bevezetését. A legnagyobb nyájak, állatt artó telepek a  Márvány-tenger partján 
voltak  Isztambul közelségében. A regionális diff erenciákat tehát a piacokhoz való 
hozzáférés mellett  a talaj és a klíma sajátosságai befolyásolják.

Az 1867-es törvény után, mely lehetővé tett e a külföldiek földszerzését is, sok 
külföldi kereskedő döntött  úgy, hogy vagyona egy részét birtokvásárlásra fordít-
ja: volt olyan gazdaság, ahol 135 munkás is dolgozott .37 E külföldiek élen jártak a 
modern technológia és technika meghonosításában. A föld nélküli parasztok sok 
helyütt  bérlők lett ek –  Kilíkiában a gyapot terjedése monokultúrás termelést ered-
ményezett , így a (bérlő)paraszt is kénytelen volt pénzzé tenni saját részesedését 
megélhetése érdekében, ami a piaci viszonyok terjedését eredményezte az önel-
látó létformával szemben.  Anatóliában sok parasztnak volt de facto földje 1858 
előtt  is, így a bérmunka ugyan nem vált elterjedtt é, de a pénzbeli adóztatás miatt  
megélénkülő pénzforgalom és piacolási kényszer szintén az állami kontroll kiter-
jesztését jelentett e e rétegek fölé.38

35    McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 222.
36     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m.  20.
37   Uo. 15.
38   Uo. 16.

III. 6. táblázat.

A mezőgazdasági termelés és a lakosság területi megoszlása  Anatóliában (%), 1910

 Anatólia Lakosság Búza Rizs Szőlő Olajbogyó Gyapot Dohány Kecske Juh

Nyugat 27 20  1 55 64 37 34 24 19

Központi 36 45 19 25  0  4 22 37 43

Kelet 11 15 50  3  0  3  6 11 19

Dél 11 13  7 13 36 56  2 23 12

Észak 16  7 22  4  0  0 36  5  7

 McCarthy, J.: The Ott oman Turks i. m. 222.
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A mezőgazdaság másik rákfenéje a modernizációs lehetőségeket korláto-
zó tőkehiány mellett  az intenzív gazdálkodáshoz értő vagy kereskedelmi kap-
csolatokkal rendelkező rétegek elvesztése volt. A görög és örmény lakosság 
kitelepülése/kitelepítése sok esetben a tőkejavak, a termelőeszközök felszaba-
dulását, átcsoportosítását eredményezte, de legalább akkora kárt is okozott  a 
mezőgazdaságnak, mint amekkora hasznot hajtott . Ennek megértéséhez vissza 
kell menni a 19. század legvégére, amikor sok birtokos felismerte, hogy a piacra 
termelés (újra) nagyobb hasznot hajt, mint az adóbérlet, s a nagybirtok gazdasá-
gosabban termel és könnyebben modernizálható. De az adóbérlet állami eltörlé-
se nem jelentett e automatikusan azt, hogy a korábbi adóbérlő a föld birtokosává 
vált. Egyfelől az adóbérlő gyakran nem volt ténylegesen tulajdonosa a földnek, 
ahonnan az adót beszedte, másrészt a kereskedőtőke érdeke a nagybirtokok ki-
alakulásának korlátozása volt. A kisbirtok léte ugyanis az exportkereskedőnek 
kedvezett , hiszen a kistermelő jobban ki van szolgáltatva a felvásárlónak, akár 
el is adósodhatott  irányában. 1915 előtt   Adanában éppen az örmények voltak a 
felvásárló kereskedők, akik a helyi muszlim lakosságot ezzel hátrányos helyzet-
be hozták. Így 1915 előtt  nem játszódhatott  le erőteljes földbirtok-koncentráció. 
(A nagybirtok viszont a külföldi, termelő kereskedők számára volt kedvező, így 
a nagybirtok és kisbirtok preferenciája nemcsak területhasználati konfl iktust 
eredményezett  és nemcsak a kisparasztság „kontójára” ment, hanem érzékenyen 
érintett e a birodalmi közép osztályt is. E kereskedő-uzsorások ugyanis, korábbi 
kapcsolatrendszerük – tőkéjük jelentős része tartozás volt, azaz sok volt a „kint-
lévőségük” – miatt  sem tudtak nagy mennyiségű földet vásárolni, viszont füg-
gésbe kényszerített ék a termelőt.)

A helyzet a nagybirtok szempontjából az örmények és a görögök átt elepítésé-
vel megváltozott  – de csak látszólag pozitív irányba.39 A háború után ugyan elvileg 
lehetőség nyílt a nagybirtokos rendszer kialakítására, csak éppen a  tőkehiány, a 
mezőgazdaságban a kivándorlás miatt  fellépő földbőség és munkaerőhiány, to-
vábbá az anatóliai kisparasztság társadalmi berendezkedése korlátozta ennek le-
hetőségét. A kivándorlás nemcsak a mezőgazdaságra, de az iparra is káros hatás-
sal volt. A kereskedelemben, tolmácsolásban részt vevő keresztények a védett ség 
mellett  élvezhett ék a kapitulációk előnyeit maguk is.  İzmirben a háború végén a 
391 üzemből 344-nek keresztény tulajdonosa volt, így az onnan kivándorolt görö-
gök fele nem is a mezőgazdaságból élt: kereskedők, ügyvédek, orvosok, kézműve-
sek hagyták el az országot, akiket a csekély számú bevándorló nem mindig tudott  
helyett esíteni.40 De más nyilvánvaló következményei is voltak az átt elepítésnek: 
az 1928-as görög népszámlálás szerint a 880 ezer  Törökországból bevándorolt 
görögből csak 250 ezer dolgozott  a mezőgazdaságban, de 1926-ban a görög do-
hánytermelés kétharmadát a menekült görög termelők adták. Mivel a dohány és a 
mazsola a török export 40%-át adta 1923–1929 között , a görög népesség elvesztésé-
nek nemzetgazdasági jelentősége egyértelmű: a 400 ezer muszlim bevándorlónak 

39   Uo. 21. Mivel az oszmán állam idővel minden autonómiát kapott  területet elvesztett , most kemé-
nyen fellépett  az autonómiát követelő és gazdaságilag is erős örményekkel szemben. Nem csoda, 
hogy az 1915-ben kezdődő áttelepítésnek a stratégiai mellett (az örmények a franciák oldalán harcoltak 
1920-ban is a törökök ellen) gazdasági okai is voltak.

40   Uo. 22.
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ugyanis csak 10%-a volt szakképzett  dohánytermelő, akiket ráadásul nem is min-
dig a legmegfelelőbb helyen telepített ek le, miközben a szomszéd  Görögország a 
dohánytermesztésben is riválissá vált.41 

Az Isztambult ellátó mezőgazdasági körzetből is elköltözött  250 ezer görög 
paraszt, akik helyére 160 ezer muszlim érkezett , így  Isztambul ellátása nem került 
veszélybe. E számadat alapján viszont az 500 ezer mezőgazdaságban dolgozó gö-
rögből körülbelül 300 ezer élhetett   Anatóliában, mintegy 60 ezer család. Az aydıni 
vilajet átlag 4,5 hektáros birtoknagyságával számolva a görögök által elhagyott  
föld 270 ezer ha, miközben 1927-ben az összes művelt föld 870 ezer ha volt a tér-
ségben, tehát a földek harmada! Ha 1:1 arányban számoljuk a vetett  és ugarolt 
terület nagyságát, akkor 1,7 millió ha szántóföldet kapunk, s ennek legkevesebb 
hatoda (ráadásul a jobb minőségű, nagyobb bevételt adó dohány- és mazsolaföl-
dek) maradt ideiglenesen üresen a görögök távozta miatt . Az üresen maradt föl-
dek csábítóak voltak, s a magas föld:munkaerő arány miatt  nem kellett  nyomást 
gyakorolni a földek szétosztása kapcsán.42 

A demográfi ai vákuum ellenére bizonyos esetekben mégis lehetővé vált a 
földbirtok-koncentráció. Ugyan a munkabérek magasak voltak a relatív munka-
erőhiány miatt , de éppen ezt kívánta orvosolni a török kormány a gépesítéssel. A 
traktort vásárlók nagy állami kedvezményekben, visszatérítésekben részesültek. 
Ezzel éppen ellentétes folyamat indult be, mint a demográfi ai nyomástól szen-
vedő  Bulgáriában, ahol a részesbérleti rendszerben kisparcellás gazdaságokban 
földet műveltető nagybirtokosnak nem volt érdeke a technológia megújítása, 
hiszen hatalmát (és társadalmi státusát) 1878 előtt  a terményhányadot kapó bér-
lők felett  éppen az elavult technológia és a „feudális” szolgáltatások rendszere 
biztosított a.  Bulgáriában,  Macedóniában a nagybirtokokat sokszor ezért nem 
is gépesített ék 1878 előtt . A kapitalista módon, külpiacokra bérmunkával (azaz 
pénzért, nem terményhányadért) gabonát termelő birtokosnak viszont érdeke 
volt a gépesítés, hiszen hosszú távon ez megtérült a hatékonyság növekedése 
és a munkabérek csökkenése miatt  (ez évi 0,35%).43  Törökországban az állami 
ösztönzők ez utóbbi formát hozták előnyösebb helyzetbe, s 1929-ig 2000 traktort 
hoztak be az országba.

1920 körül vidéken nagyobb volt a születési arányszám, mint a városokban, 
miközben szinte teljesen hiányzott  a városokba történő áramlás. Ennek a kitele-
pítések és háborús veszteségek mellett  a következő okai voltak: a földek 5%-a állt 
csak művelés alatt , a 10 éves háborús periódus munkaerőhiányt gerjesztett  vidé-
ken is, ami többek között  a földárak esését eredményezte. Emiatt  sokan inkább 
választott ák a ruralizálódást, hiszen a város egyébként sem sok lehetőséget bizto-
sított  az átrétegződésre az üzemek tönkremenetele miatt . Akinek volt tőkéje, meg-
próbálhatt a átvenni egy-egy kivándorolt görög műhelyét-üzletét, de az volt a rit-
kább az alacsony földárak mellett . A világháborús kitelepítések és a népességveszteség 
nemcsak ruralizálódást, hanem dezindusztrializációt is eredményeztek  Törökországban az 
1920-as években. A mezőgazdaságból élő lakosság aránya elérte a keresők  80%-át, 

41   Uo. 26.
42   Uo. 23.
43   Uo. 24.
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a mezőgazdaság részesedése a GNP-ből 1923–1929 között  40-ről 52%-ra nőtt  (az 
iparé 10% alá csökkent), miközben maga a GNP/fő 60%-kal nőtt . Ez a mezőgaz-
dasági termelés megduplázódását jelentett e, míg az iparé alig 50%-kal bővült, az 
építőipart is beleértve (lásd III. 2–3. táblázat). Később, 1929–1939 között , az ipar 
bővülése már sokkal jelentősebb volt: aránya a GNP-ből 14-ről 22%-ra nőtt , egy 
főre jutó GNP-ből való részesedése 145-ről 310 dollárra ugrott , megduplázódott , 
míg a mezőgazdaság termelése stagnált, részesedése esett  (1939–1946 között  aztán 
újra fordult a trend: a mezőgazdaság stagnálása mellett  az ipar zsugorodása volt 
jellemző).44 

Mindezen tényezők tehát behatárolták a mezőgazdaság fejlesztésének irá nyait. 
Az állam az agrárszféra fejlesztésébe nemcsak a terménytized eltörlésén (s a pénzbe-
li indirekt adók támogatása révén – mellyel a kieső tizedbevételt kompenzálták – a 
parasztság piaci jelenlétének intenzifi kálásán), továbbá a gépek vásárlásának támo-
gatásán keresztül szólt bele, hanem a közlekedési hálózat kialakításával is a piacra 
jutást, illetve  Isztambul ellátásbiztonságának megteremtését szorgalmazta. Szintén 
a munkaerőhiány és földbőség miatt  1924-ben államilag köteleztek minden legalább 
két ökörrel rendelkező parasztot 10 ha föld megművelésére, minden paraszt köteles 
volt heti egy napot özvegyek, rokkantak, hadiárvák földjein dolgozni, s minden álla-
mi vállalat  köteles volt 25 ha földet megművelni minden 5000 líra tőke után.45 1923-
ban 3 millió lírát adtak az agrárbankon keresztül mezőgazdasági gépek és állatok 
vásárlására, a mezőgazdaság modernizációjára. 1926–1930 között  a török állam 6,6 
millió líra támogatást jutt atott  vissza a traktort vásárlónak, ami majdnem egyenlő a 
2000 traktor értékével.46 A gépek behozatalát vámmentessé tett ék. „Nyílt” protek-
cionista rendelkezések is akadtak (nem csak 1929 után, az importpótló iparpolitika 
idején érvényesültek ilyen tendenciák): rendeletet hoztak arról, hogy a városi pékek 
50%-ban hazai lisztet használjanak a kenyér készítésekor, s 1924-ben megnőtt  a liszt-
re és gabonára kiszabott  vám Isztambulban. Az említésre érdemes rendelkezések 
száma azért viszonylag csekély, mert az állam csak 1929-ben nyerte vissza a saját 
gazdasági tere fölött i korlátlan rendelkezés jogát.47

*

Még két intézkedést érdemes részletesen elemezni: a tized eltörlésének és pótlá-
sának módját, valamint a közlekedés fejlesztését a piacokhoz való jobb hozzáférés 
érdekében. Mivel  Isztambul korábban jobban kötődött  a  Mediterráneumhoz, mint 
Anatóliához, ezért a világháború után a fő cél a hátországhoz csatolása volt. Ennek 
sikerességét bizonyítja, hogy a nem feldolgozott  élelmiszerek aránya az importból 
1923–1925 között  16-ról 6%-ra esett . A korábbi érték egyértelműen  Isztambul igé-
nyeit és ellátási zavarait mutatt a a háború után.

1932-ben  Törökország – a szíriai vasúton kívül – 3100 km széles és 323 km 
keskeny nyomtávú vasútt al rendelkezett . Ebből a korábbi oszmán állam alig 250 
km-t épített , a többi koncessziós vasút volt. A vasútvonalak 40%-a  İzmir irányá-

44    Pamuk, Ș.: Intervention during the Great Depression: Another Look at Turkish Experience. In: The 
Mediterranean Response to Globalisation i. m. 326–330.

45     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 26.
46   Uo. 27.
47     Berov, Lj. (ed.): Protekcionizam i konkurencija na Balkanite i. m. 149.
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ba tartott , ezek nemzetközi kereskedelmi jellege, külföldi gazdasági érdekeltségei 
aligha vitathatók, de nyilván a törököknek is érdekükben állt a hazai piacok ösz-
szekötése és a külpiacokhoz való csatlakozás.48 Erre példa, hogy  Ankara,  Konya és 
 Adana tartományokban, melyek  Isztambul felé rendelkeztek vasúti összekött etés-
sel, a mezőgazdaság termésátlagai 27%-kal jobbak voltak, mint  Törökország töb-
bi részén – már 1913-ban. Emellett  a réz-, króm- és ólombányák is jövedelmezők 
voltak a vasútnak és Törökországnak.49

1924–1928 között  a kormányzat 2000 km vasúthálózat megépítését hatá-
rozta el, amelyből 1929-ig 1000 km meg is valósult. Többek között  elkészült az 
 Ankara– Sivas és a  Sivas– Samsun vonal, ami  Anatólia központi részének gabona-
többletét jutt att a el az új fővárosba. Mivel  Ankara az  Isztambul– Bagdad vonalon 
feküdt, így  Isztambul is elérhetővé vált a sivasi és samsuni termékek számára. 
1927-ben  Sivas az ötödik legfontosabb gabonatermelő tartomány volt, egy főre 153 
kg búzatermelés jutott , miközben a török átlag 100 kg volt (ez viszont az 1895. 
évi értékhez képest tanúskodott  jelentős fejlődésről – illetve a nem gabonatermő 
körzetek elvesztéséről).50 A négy legjelentősebb gabonatermelő tartomány,  Konya, 
 Ankara,  Bursza és  Manisa már korábban is rendelkezett  vasúti összekött etéssel. 
Az ötödik tartomány hálózatra való csatlakozásának stratégiai jelentősége is volt: 
 Ankara lakossága 1927–1935 között  70 ezerről 120 ezer főre nőtt , tehát maga is 
jelentős fogyasztó piacnak, nem csak tranzitállomásnak és gabonaexportőrnek 
volt tekinthető.  Manisa dohánytermesztése révén már 1888-ban rácsatlakozott  
az  İzmir– Kasaba vasútvonalra, Burszát pedig már 1871-ben vasút kötött e össze a 
 Márvány-tenger partján fekvő Mudaniával.  Samsun pedig  İzmir és  Manisa után 
a harmadik legfontosabb dohánytermelő körzet volt, a harmadik rizstermelő és a 
legfontosabb kukoricatermelő központ. 

A kormány politikája nemcsak a vonalak létesítését célozta meg, hanem a 
fuvardíjak, tarifák is jelentősen csökkentek. Korábban a nemzetközi koncesszió-
ban épített  vasutakon a szállítás drága volt: 1924-ben a búza szállítási ára a  New 
York– Isztambul szakaszon 5 dollár volt, míg az  Ankara– Isztambul szakaszon 8,8 
dollár! A hazai gabona így drágább volt az isztambuli piacon, mint az importált. 
A török kormányzat ki akarta iktatni  Isztambul importfüggőségét, ezért csökken-
tett e a fuvardíjakat: 1000 kg gabona szállításának költségei 1 kurusra estek kilo-
méterenként. Ennek hatására nőtt  a vasúton szállított  búza tömege: 1923-ban ez 
48 millió kg volt, 1926-ban 105 millió, 1929-ben pedig 149 millióra emelkedett .51 
A vasúton szállított  liszt mennyisége 1924–1929 között  megnégyszereződött , a gyü-
mölcsöké 80%-kal nőtt . Nyilván emögött  nemcsak a terméseredmények javulása állt 
(a piac elérhetősége önmagában is javítja a terméseredményeket), hanem a szá-
razföldi mellékutak forgalmának csökkenése is. Azonban az import is növekedett  
(nemcsak az utakról terelődött  át a forgalom, hanem a vasútnak fogyasztásösztön-
ző hatása is volt, hiszen a távolságok és árak zsugorodása kiterjesztett e a piacot): a 

48    Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 27.
49   Uo. 29.
50   Az 1895-ös 8 millió lírás termelés 850 piaszter/t egységáron 1 millió (nett ó, piacra került) tonnát tett  

ki 25 millió lakosra Karpat adatai alapján.
51    Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 31.
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szállított  gázolaj mennyisége 5 év alatt  7300 tonnáról 38 ezer tonnára nőtt , a cukoré 
7600 tonnáról 18 100 tonnára emelkedett . 52

Az utak hossza 1924-ben 10 ezer km volt, de csak harmaduk volt jó minőségű 
(a török útépítési szokásokról már írtunk több helyütt ). 1928-ra 1100 km új utat 
épített ek meg és további 2100 km állt építés alatt . Igaz, az utak alapvetően a gazda-
gabb tartományokban létesültek a korábbi közlekedés hálózat és a piac igényeinek 
megfelelően, így az elzárt és szegényebb, illetve gazdagabb tartományok között i 
különbség tovább nőtt . Ennek oka az volt, hogy az útépítéshez közadót vezett ek 
be a tized eltörlésével egy időben, és a gazdagabb tartományok lakosai inkább 
pénzzel, a szegényebbek pedig munkával adóztak – mondani sem kell, hogy me-
lyik eredményezett  jobb minőséget.

Az új török kormányzat átalakított a a mezőgazdasági adók rendszerét is. A 
tized 1925-ös eltörlése könnyebbséget jelentett  a parasztságnak, egyben az adó-
bérlő réteg megélhetésének végét (átálltak kereskedelemre, vagy birtokossá vál-
tak), valamint az állami bevételek kiesését eredményezte, amit nyilván valami 
úton-módon pótolni kellett . 1924-ben ugyanis még a kormányzati bevételek 22%-a 
(1883-ban is 33%-a) és a direkt adóbevételek 66%-a származott  a tizedből. Az adó-
bérlők által a lakosságtól elvett  gabona értéke legalább 20%-kal magasabb volt, 
mint amekkora összeg/volumen az államhoz eljutott .53 A tized eltörlését elvileg 
a parasztság valóban nagy terheivel indokolták, de valójában az adószerkezet át-
alakítása egy piacorientáltabb gazdaság létrejött ét célozta meg, ahol a pénzbeli 
és közvetett  adók dominálnak, ezzel lendületet adva a mezőgazdaságnak és az 
államnak egyaránt. A politikailag megbízhatatlan, megvesztegethető és magát he-
lyi tekintélyként vidéken bebetonozó adóbérlő réteg felszámolása szintén burkolt 
cél volt, hiszen a fentiek fényében tevékenységük az államot és a parasztot is ká-
rosított a, és ideológiai szempontból is ellentétes volt az ifj útörök eszményekkel 
(a vesztegetés, e tradicionális-átöröklött  társadalmi réteg, államtól független lo-
kális elit saját kapcsolatrendszerrel, a decentralizáció-szeparatizmus, a modern, 
centralizált államképnek ellentmondó fogalmak voltak). E 12%-os könnyítéssel a 
parasztok jelentős része önellátó gazdából felesleggel rendelkező gazdává vált, s 
mivel az állami adókat immár pénzben kellett  leróni, megjelenésük a piacon vár-
ható volt, ami az autarkiás agrárpolitikát folytató kormányzat számára céljaik telje-
sülésével volt egyenértékű (javult a gabonahiányos térségek ellátása). 

A tized eltörlésével kieső jövedelmek pótlása érdekében a földtulajdon adóját 
a föld értékének 0,6%-áról 4,8%-ra emelték. Ez azonban nem jelentett  tényleges 
növelést, mivel az új papír- és a háború előtt i aranylíra között i váltószám 8:1 volt 
már 1925-ben is. Így az adó tulajdonképpen csak 0,6%-ról 0,8%-ra nőtt ; a kormány-
zat bevételeinek mindössze 5-6%-át jelentett e, tehát a tized pótlására (22%) aligha 
volt elegendő. Ráadásul a közföldek, legelők (ez a szegényeknek kedvezett ) és az 
állami gazdaságok mentesültek ez alól. 1929-ben aztán 4,8%-ról 6,5%-ra emelték 
az adót.54

52   Uo. 32.
53   Uo. 33.
54   Uo. 34.
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Az állatállományra kivetett  adó eredetileg a gyapjútermelés megadóztatását 
célozta: 1926-ban ezt felülvizsgálták és az adót megemelték, így 1926-ban már 
kétszer annyi folyt be belőle, mint két évvel korábban. A kormányzat adóbevé-
teleinek ez 9%-át tett e ki. 1929-ben újra megduplázták az adókulcsot, így már a 
kormányzati bevételek 12%-át adta ez az adónem, szemben az 1925-ös 5%-kal. 
(Az adók fi x értéken kerültek felszámításra, így 1923–1930 között , mikor az árak 
emelkedtek, csökkent az adókulcs, 1930 után viszont a parasztság számára meg-
terhelőbbek lett ek az árak esésével az adók.) Az indirekt adók a fogyasztási adó 
és forgalmi-tranzakciós adó bevezetésével 1926-ban már a kormányzati bevételek 
20%-át tett ék ki, együtt esen kompenzálva a tized elvesztését. A só, cukor és üzem-
anyag árának megemelése pedig a büdzsé 9%-át tett e ki (a vasutak előretörésével 

III. 1. ábra. 

Külpiaci és belpiaci árak mozgása  Törökországban és a búza világpiaci ára (kurus/kg), 

1923–1929
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a vidék fogyasztása is nőtt  e termékekből, lényegében a parasztság a tized eltörlé-
sével megtakarított  adógabonáját költhett e ezekre a cikkekre).55

1923–1925 között  26 fogyasztási cikk alapján estek az árak (a bérek is), majd 
stagnáltak egy alacsonyabb szinten (III. 1. ábra). Az ipari árak is hasonló futást 
mutatt ak, az importt ermékek és a nemzetközi piacok áruinak árai szintén. 1926-ig, 
a cukor és üzemanyag fogyasztási adójának bevezetéséig állami intervenció nem 
volt az árak mozgásában, így azok a nemzetközi trendekkel párhuzamosak vol-
tak. A török agrárárak a világpiac egységesülése miatt  nem különböztek jobban a 
londonitól, mint azok a párizsitól. 1923-ban 1 kg búza  Angliában 7,3 kurus volt, 
 Franciaországban 9,6,  Törökországban 7,7 (III. 2. ábra).

A nemzeti jövedelmi adatok szerint a mezőgazdaság volt a leggyorsabban 
növekvő nemzetgazdasági ágazat. Konstans áron 1923–1929 között  115%-kal nőtt  
a termelés, míg az iparé csak 56%-kal, a tercier szektoron belül a kereskedelemé 
71%-kal. Igaz, a mezőgazdaságot nagy károk érték a világháborúban (népesség-
csere), ezért a fenti érték a helyreállítási periódusnak is köszönhető. A klimatikus 
viszonyok az egy 1927-es évet leszámítva, amikor rossz volt a termés, szintén a 
növekedést segített ék. A növekedés részben extenzív, részben technológiai ere-
detű volt: a vetett  terület a gabonafélék esetében 15%-kal nőtt , a szarvasmarhák 
száma az 1920-as 4,1 millióról 1927-re 6,8 millióra nőtt , elérve az 1914-es szintet, 
a juhok és kecskék száma az 1923-as 17 millióról 1928-ra 24 millióra emelkedett . 
A gépesített ség foka is nőtt . Az 1923-as 220 traktorhoz képest 1929-re 2000 volt az 
országban: a mezőgazdasági gépek importja a gépimport egyharmadát tett e ki évi 

55   Uo.

III. 2. ábra.

Török import, 1923–1929* 

* Millió kg-ban.

  Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 73. 
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átlag 5 millió kg tömegben. A termésátlagok is javultak: míg 1926-ban mindössze 
6,9 mázsa, 1927-ben 5,5 mázsa, 1928-ban 5,8 mázsa volt 1 ha búzaföld termésered-
ménye  Anatóliában, addig a terméshozam 1930-ra újra átlépte az 1 t/ha értéket 
(amit  Bulgária már 1900 táján produkált).56 Így nem meglepő, hogy a mezőgaz-
dasági termelés 1923-ban még 50%-kal állt az 1914-es alatt , s csak az 1930-as évek 
végére érte el az 1913-as szintet.57

Az exportcikkek termelése hamar kiheverte a világháborús pusztítást: a gya-
pot, amely korábban jelentéktelen exportcikk volt, 1924-re 18%-kal jobb termés-
eredményt mutatott , mint 1914-ben. 1924–1927 között  újabb 15%-os növekedést 
produkált, s 1927–1929 között  termőterülete megduplázódott .  Adana térségében 
1922-ben csak 3 traktor volt, 1925-ben 100, s a térség gyapott ermő kapacitását 1,5–2 
millió bálára becsülték 1925-re. Ennek ellenére a tényleges termelés csak 180 ezer 
bála volt, s ennek 40%-a ment exportra. 1928-ra ez újabb 8%-kal csökkent. Ennek 
egyik oka a növekvő hazai igény, a másik a gyapot rossz minősége (rövid szálú), 
a harmadik az  Európát sújtó textilipari válság 1926–1927-ben, melynek során a 
műszál kiszorított a a gyapotot. 

Az országterület zsugorodása miatt  számos esetben a termés a növekedés el-
lenére sem haladta meg az 1910-es évek termelési és exportértékeit (III. 7. táblázat). 
Míg például a dohányexport 1924-ben újra elérte a háború előtt i maximumot, a 
füge és mazsola elveszített e jelentőségét az exportban, hiszen zömmel az erre spe-
cializálódott  területekről menekült el a görög lakosság. Másrészt viszonylag nagy 
volt a tőkeigénye (lásd I. kötet), lassú a megtérülése, ezért nem érte meg belekez-
deni. E tőkeigény a kereskedőtőke uralmához vezetett  a kisparaszti gazdaságok 
felett , s mivel a kereskedők is görögök voltak, távoztukkal a hálózat is összeom-
lott . Mire  İzmir magához tért és kereskedelmi forgalma 1926-ra elérte a háború 
előtt i szintet, addigra a kaliforniai termelők átvett ék az  USA piacát és kiszorított ák 
a török termékeket. Míg 1927-ben a fügetermelés is meghaladta a háború előtt i ér-
téket, addig a mazsola 70-80%-on állt.  İzmir térségében a fügetermelés az 1923-as 
20 millióról 1928-ra 32 millió kg-ra nőtt . 27 millió kg, 5 millió líra (TL) volt ebből 
az export az  USA,  Anglia és  Olaszország irányába, a török export 2,3%-át adva. A 
mazsola exportja 1928-ban 15 millió líra értékű volt, az export 9%-át kitéve, de a 
háború előtt i 69 millió kg-os termést a háború utáni rekord, az 1929-es 51 millió kg 
meg sem közelített e.58 Ugyanígy nem tért magához a selyemipar sem a görögök és 
örmények elmenekülése után (III. 7. és III. 8. táblázat).

Az 1920-as években a gyapot, dohány, füge és mazsola a török export 60%-át 
adta.59 A törökországi mogyoró szintén jó minőségű termék volt, ezt az olaszoknak 
szállított ák, akik a hazai gyengébb minőségű mogyoróval keverve adták tovább a 
svájci csokoládégyáraknak. (Az olaszok beiktatása a kereskedelmi láncba jelentős 
haszontól fosztott a meg a török államot más termékek esetében is.) 1927–1928-ban 
a 76 millió kg megtermelt mogyoróból 72 millió kg-ot exportált  Törökország, ami 
az export összértékének 10%-át tett e ki. 

56   Uo. 37–38.
57    Pamuk, Ș.: Intervention during the Great Depression i. m. 326.
58    Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 40.
59   Uo. 39.
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 A dohánytermés 1924–1928 között  50–60 millió kg nagyságú volt, 1927-ben 
érte el maximumát 70 millió kilogrammal. Ez bizonyos fokú koncentrációval járt 
együtt . A dohánytermesztő birtokok átlagos nagysága 2,9 ha-ról 14 ha-ra nőtt  
1923–1928 között , miközben a dohányművelő települések száma 13 ezerről 4600-
ra csökkent. (Ugyanez érvényes volt más termékek esetében is:  Adana területén 
a földek 46%-a gyapotföld volt,  Giresun– Kerasund környékén 90 ezer paraszt-
gazda szakosodott  mogyorótermesztésre.) A dohánytermés háromnegyedét ex-
portálták, mely a török exportérték 25–35%-át is elérte. Itt  is az olaszok voltak 
a fő vásárlók (50%), akik aztán viszonteladóként gyengébb minőségű dohány-
nyal keverve a vásárolt dohány 90%-át  Európába exportálták nagy haszonnal. 
Miután a németek 1926-tól minden dohányterméket megadóztatt ak minőségtől 
függően, a török export is csökkent 1927-ben 30%-kal (noha minden idők legjobb 
termése volt), de a dohány részesedése az exportbevételekből még 1929-ben is 
26% volt. 60

Noha az 1928-as gabonatermés nem volt túl jó, ami 1929-ben 8%-os export-
csökkenést eredményezett , a mezőgazdasági termékek 20%-a így is exportra ke-
rült, ami elérte a háború előtt i értéket.61 1927-ben például a mogyoró háromnegye-

60   Uo. 41.
61   Uo. 42. Az adatok a háború előtt i mezőgazdasági termelést illetően bizonytalanok.

III. 7. táblázat. 

Néhány mezőgazdasági exportcikk termés- és exporteredményeinek változása,

 1910 körül és 1929 előtt 

Termény 1910 körül 1929 előtt 

Füge 35 ezer t export
32 ezer t termelés
27 ezer t export

Mazsola
69 ezer t termelés
40 ezer t export

51 ezer t termelés
23 ezer t export

Mogyoró 33 ezer t export
76 ezer t termelés
72 ezer t export

  Keyder, Ç. és Quataert, D. adatai alapján.

III. 8. táblázat.

A török selyemgubó-termesztés alakulása, 1913–1938

Év
Selyemgubó-termesztés 

(millió kg)
Év

Selyemgubó-termesztés 
(millió kg)

1913 7,8 1929 2,0

1917 1,5 1935 2,0

1924 0,8 1938 2,3

 Keyder, Ç. és Quataert, D. adatai alapján.
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de, a dohány 60, a gyapot 40 és a mazsola 40, a szezám 32 és a lencse 17%-a került 
exportra – a búzánál ez csupán 1,5% volt.62 

*

Ami az iparfejlődést illeti, a 19. században a befektetések kétharmada a vasutak-
ba, a maradék a bányákba irányult. 1881–1913 között  az államcsőd közeli hely-
zet ellenére a GDP növekedése évi 1,5% volt, egy főre vetítve feleennyi. A csak 
ifj útörökök által foganatosított  iparpártoló törvényeket a világháború hamarosan 
elsodorta, bár az utóbbinak annyi előnye mindenesetre megvolt, hogy a Dett e 
Publique elveszített e jogosítványait és befolyását a török gazdaság felett . A brit–
francia tulajdonú Banque Ott omane ugyanígy járt, elveszített e a pénznyomás jogát 
és a vámok-illetékek megállapításába való beleszólását.63   Törökország kvázi tiszta 
lappal indulhatott  1923-ban, jóvátételi kötelezett ség és kapitulációk nélkül,64 ha 
nem számítjuk a háborús pusztítás okozta károkat (és a kedvező vámtarifák visz-
szaállítását – a világháború idején 30%-ra emelték ezeket, most lecsökkentett ék).

Mivel a kivándorló görögök fele városlakó, kereskedő, vagy kézműves-iparos, 
vagy ipari munkás volt, így az iparosok és iparcikkek iránti kereslet (is) megnőtt  
a kínálathoz képest. Az 1920-as évek elején a városokban munkaerőhiány volt, 
az iparban dekoncentráció (ipari ruralizálódás) jelentkezett . Ennek köszönhető a 
kisüzemi formák és a kiadási rendszer, az ott hon foglalkoztatás továbbélése is (III. 
9. táblázat). A szappankészítés esetében a kisiparosok a termelés 50%-át adták. Az 
eskişehiri kőfaragók, a burszai késesek megőrizték tradícióikat és pozícióikat: itt  
a bolt tulajdonosa (a terméket piacosító személy) egyben a termék előállítója is 
volt. Viszont  Denizli tartományban, ahol 8000 szövőszék volt, a lakosság 30%-a 
ott hon tevékenykedett , s bár a szövőszék a sajátja volt, de ki volt szolgáltatva a 
nyersanyagot, fonalat biztosító és a készterméket eladó kereskedőnek: a fonalat 
megvásárolni nem tudta már, tehát hitelbe kapta a kereskedőtől, aki cserébe ala-
csonyabb áron vett e át a készterméket (gyapjúszövet), és drágán adta el. Így a 
szövőszék tulajdonosa kiszorult a piacról és a kereskedő bedolgozója, rosszabb 
esetben adósa lett . Ez a rendszer nagyon hasonlított  a 19. század közepi balkáni 
Verlag-rendszerre. A dél-anatóliai  Antepben a rendszer még tovább haladt: itt  már 
a szövőszék sem volt a szövő tulajdonában, aki bérmunkássá degradálódott  és 
termelőeszközeit is elvesztett e (mint a mezőgazdaságban a csiftlikparaszt).65

1921-ben az ipari munkások száma az 1915-ös értékhez képest csökkent (ak-
kor a gyáripari munkások és a szőnyegszövők létszáma is elérte a 75 ezer főt, a 
többi kisipari ágazat beszámítása nélkül, 1921-ben összesen volt ennyi) (III. 9. táb-
lázat). Az 1927-es népszámlálás szerint a 20 milliós országban már 300 ezer, az 
ipari összeírás szerint is 250 ezer ember dolgozott  az iparban 1927-ben (a külön-
bözet oka éppen az ott hon foglalkoztatott ak számában keresendő). A jelentős nö-
vekedés nem eredményezett  azonban minőségi ugrást a birodalmi érához képest. 
Az országban az 1927-ben összeírt 65 245 ipari vállalkozásból 23 300 (33%) önfog-
lalkoztató volt, további 4900 pedig családtagokat alkalmazott : azaz a vállalatok 

62   Uo. 42.
63     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m.  9.
64   Az oszmán államadósság törlesztése lecsökkent 1930 után.
65     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 65.
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közel 43%-a nem tekinthető másnak üzemszervezeti forma szempontjából, mint 
a világháború előtt i kisipari üzemtípus továbbélésének. Keyder  szerint ez tipikus 
jellemzője a periferikus gazdaságnak. Az üzemek további 36%-a 2-3 embert foglal-
koztató kisüzem volt. Az áramtermelést, papíripart és bányászati szektort kivéve a 
4 fő alatt i üzemforma volt domináns.66 A munkások fele a textiliparban dolgozott , 
de számuk 35 ezerre csökkent, míg a világháború előtt  a szőnyegszövéssel foglal-
kozók száma az 50–60 ezer főt is elérte. 

Ugyanakkor a munkások zömét mégis a kevés nagyvállalat tömörített e. 
A 300  ezer török ipari foglalkoztatott nak fele dolgozott  4 főnél nagyobb üzemekben, 
negyede-harmada 10 főnél nagyobb egységekben, miközben az üzemek  98%-a 
ez utóbbinál kisebb méretű volt. (Természetesen az eltérő nagyságú üzemtípusok 
által előállított  össz- és fajlagos érték megint más megoszlást adna, de minthogy 
ilyen átfogó statisztika nem készült, csupán egy-egy példával lehet érzékeltetni a 
különbséget.) 

1921–1927 között  történt némi előrelépés az átlagos üzemméret tekintetében: 
míg az előbbi évben 76 ezer munkást foglalkoztatt ak 33 ezer üzemben, ami egy 
üzemre 2,3 fős átlagot ad, addig 1927-ben az egy üzemre jutó foglalkoztatott ak át-
lagos száma 4 fő volt. Azaz az 1921–1927 között  alapított  új üzemek átlagos mérete 
4,6 fő felett  volt, ez mindenképpen előrelépés a korábbi értékekhez képest.  İzmir-
ben, ahol 1921-ben ez az érték 6,6 fő volt, 1927-re 7,9-re nőtt , ami azt is jelenti, hogy 
a hat év során nyílt üzemek munkásainak száma átlagosan 27 fő volt. Természete-
sen nem hagyható fi gyelmen kívül, hogy a növekedés egy része a helyreállítási pe-
riódus részeként értelmezendő: így például a nyugat-anatóliai  Buldan városában 
a háború előtt i 1000 szövőszékből 1929-re csak 600 maradt, majd 1938-ra számuk 
2000-re nőtt .67 

66   Uo. 50.
67   Uo. 52.

III. 9. táblázat.

 Törökország ipari üzemei, beleértve a kisüzemeket is, 1921

Iparág
Üzemek 
száma

Munkások 
száma

Egy üzemre 
jut

Munkások Üzemek

%

Textilipar 21 000 35 500 1,69   47,3   63,6

Bőripar   5 547 18 000 3,24   24,0   16,8

Fémcikkek   3 275   8 000 2,44   10,7     9,9

Faipar   2 067   6 000 2,90     8,0     6,3

Élelmiszer- 
és dohányipar

  1 275   4 500 3,53     6,0     3,9

Építőipar      704   3 600 5,11     4,8     2,1

Vegyipar      337      800 2,37     1,1     1,0

Összes 33 000 75 000 2,27 100,0 100,0

Owen, R.: The Middle East i. m. adatai alapján.
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Az iparra jellemző volt a területi koncentráció: a 2057 darab, 10 főnél több 
munkást foglalkoztató üzem közül 816, azaz körülbelül 40%  Isztambul és  İzmir 
térségében összpontosult 1927-ben, s az összes ipari üzemet tekintve is 26% volt a 
két város részesedése. A 212 legnagyobb textilipari üzemből (20 fő felett i létszám) 
62 Isztambulban volt, a papíriparban ez 22/31, a fémfeldolgozásban és gépgyár-
tásban 20/53, a vegyiparban 8/15 volt. Még a faipar esetében is, mely telepítő té-
nyezőit illetően inkább nyersanyagigényes ágazat, 16/99 volt ez az arány. Vidéken 
a kisüzemek domináltak. Nem meglepő, hogy míg az exportorientált iparágak 
szinte mind a kikötők közelében hozták létre telephelyeiket, hiszen míg a közle-
kedési hálózatot a fogyasztási cikkek városi és külpiacra jutt atása érdekében, an-
nak alárendelve szervezték meg, addig a gabonaőrlő malmok, pékségek a piacot 
egyenletesen lefedve helyezkedtek el. A parasztok ugyanis petróleumot, benzint 
és cukrot még csak-csak vett ek, de gyapjúruházatot biztosan nem, hiszen szükség-
leteik zömét háziipari keretek között  maguk is kielégített ék.68 

A török üzleti elit összetétele igen sokat változott  a különböző periódusokban 
(III. 10. táblázat): 1900 előtt  a kereskedők (20%), a közhivatalnokok (11%) és a pro-
fesszionális elit alkott ák a legbefolyásosabb üzletemberek csoportját a cégalapítá-
sok alapján, az ifj útörök uralom és a világháború idején a professzionális elit vált 
dominánssá. 1921–1930 között  erősödött  a boltosok és kereskedők szerepe (27%), 
majd a világválság idején és a központi gazdaságirányítás, az etatizmus korában 
a közszolgák dominanciája jellemezte a (vezető szerephez jutó) cégeket (70%).69 
A parasztság szerepe ekkor jelentéktelen volt az üzleti elitben.

A török iparra általánosságban a kis- és könnyűipar dominanciája volt jel-
lemző:70 1921-ben a munkások 45%-át a textilipar foglalkoztatt a átlagosan 2 fős 
üzemegységekben. A textiliparban 20 ezer bolt és műhely 35 ezer embert foglal-
koztatott : a modern gyáripari üzemforma csak a hanyatló selyemgyártásra volt jel-
lemző, ahol az átlagos üzemméret 28 főt ért el: itt  a kisiparosok csak a fonal 10%-át 
és a szövet 30%-át állított ák elő. A bőriparban a kisipari módszerekkel megtermelt 
késztermék az összes kibocsátás 28%-a volt (vö. a kisipari keretek között  dolgozó 
szappanfőzők és olajütők teljesítményével). A fémfeldolgozó üzemek kétharma-
dában az átlagos üzemméret csak 2,2 fő volt (bútorlakatosok és mezőgazdasági 
szerszámkészítők). Az élelmiszeripari üzemekben a nagyobb üzemegységre jutó 
foglalkoztatott i létszám a dohányiparnak köszönhető, anélkül csak 1,6 fő lett  vol-

68   Uo. 51–54.
69    Arslan, A.: Emergence of the Turkish Bourgeoisie and Business-Political Relations in Turkey. Inter-

national Journal of Human Sciences, htt p://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/ 
63/61 és  Buğra, A.: State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study. SUNY Press, Al-
bany, 1994.  Buğra, A.: Class, Culture and State: An Analysis of Interest Representations by two 
Turkish Business Associations. International Journal of Middle East Studies, 30, 1998. 521–539. 

70   Az etatizmus talaján, a klasszikus „alulról jövő” tőkefelhalmozás helyett  a felülről irányított  tő-
kekoncentráció – a magántőkének nyújtott  különleges állami kedvezmények – eredményeképpen 
megszülető magántőke számára az állam az újraelosztás rendszerén keresztül kezdett ől fogva az 
átlagprofi trátánál magasabb profi tot biztosított . A nagytőke olyannyira megerősödött , hogy egyes 
iparágak már egy-egy tőkés csoport vagy egyetlen nagytőkés birtokába kerültek. A kialakult bel-
ső piaci monopolhelyzet így természetszerűleg nagymértékben behatárolta ezzel a szabadpiaci 
 versenyt.
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na az egy üzemre eső munkáslétszám. (Az élelmiszeriparban a 4 fő alatt i üzemek, 
például kis pékségek aránya a 80%-ot közelített e.)  

Ha kivonjuk a szektorális kibocsátásból a nyersanyag értékét, akkor az így 
kapott  ipari hozzáadott  érték 93%-át a faipar, vegyipar, fémipar, textilipar és élel-
miszeripar adta, ahol viszont a kisüzemek száma is a legnagyobb volt: a 4 főnél 
kevesebb munkást foglalkoztató üzemek aránya 70–80% között  ingadozott  ezen 
iparágakban. Azaz a legnagyobb termelési értéket mutató iparágak egyben a leg-
fragmentáltabb üzemszerkezett el voltak jellemezhetők. Ráadásul a termelt javak 
zöme fogyasztási cikk volt, a tőkejavak aránya alig 10%-ot ért el (fémipar, építő-
anyag-ipar, vegyipar), ami nagy mennyiségű gépimportot tett  szükségessé. A kis-
ipar ezt próbálta kivédeni azzal, hogy gépesítés helyett  emberi munkára alapozta 
a termelést, itt  az egy főre eső tőke értéke igen alacsony volt.  A 13 ezer cipőkészítő 
műhely 32 ezer embert alkalmazott , ami közel 3 fős átlagot ad: közülük csak 46 
alkalmazott  gépi erőt, s csak 649 foglalkoztatott  6 főnél több munkást (5%). Ugyan-
így az 1963 cserzőüzemben 5200 munkás dolgozott .71

Az ipari termelés majd kétharmadát (hozzáadott  érték alapján) az élelmiszer-, 
dohány-, illetve a bőripar adta, s mivel a munkások csak 40%-a dolgozott  itt , így 
ezek voltak a leghatékonyabb iparágak az egy munkásra eső termelést tekintve 
a vegyipar után (1158 és 1945 török líra 1980-as áron). Az építőipar, faipar és a 
bányászat esetében volt a legalacsonyabb az egy főre eső hozzáadott  érték – alap-
anyaggyártásról lévén szó ez nem is meglepő (160–380 líra/fő). 

A számok azonban sok tekintetben csalókák. A magántőke a biztos nyeresé-
get, gyors megtérülést ígérő, kis tőkeigényű vállalkozásokba fektetett : az állami 
támogatási politika elsősorban az ár- és hitelrendszeren keresztül érvényesült. Pél-
dául az állami szektorban előállított  energia az előállítási árnál olcsóbban került a 
magánvállalkozásokhoz, az árképzési technika ugyanakkor lehetőséget adott  arra, 
hogy a tényleges áron építsék be a termékek költségei közé. A hitelmechanizmus 
működése pedig lehetőséget teremtett  arra, hogy megfelelő feltételek mellett  a ma-
gánvállalatok „olcsó” állami hiteleket vehessenek fel. A támogatás, mely tulajdon-
képpen állandó szubvenciónak felelt meg, a magántőke „felértékelését” jelentett e. 

71     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 54.

III. 10. táblázat.

A török üzleti elit foglalkozási hátt erének összetétele és módosulása

 a vezető cégek alapításának éve szerint (%)

Periódus Kereskedő Gyáros Gazda Közszolga Boltos Iparos Hivatásos

1900 előtt 20 – – 11 – – 69

1911–1920   4 – –   4 – – 92

1921–1930 27 – – 11 27 – 32

1931–1940   3 2 – 70 – 2 20

 Arslan, A.: Emergence of the Turkish Bourgeoisie and Business-Political Relations in Turkey i. m. 
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Így a tőke jövedelmezőségi mutatói sem adtak reális képet: a befektetett  tőkét a 
valóságosnál jövedelmezőbbnek tüntett ék fel.72

A 9353 textilipari üzem munkásainak negyedét a gyapotipar alkalmazta, har-
madát a ruházati ipar, ötödét a szőnyegszövés. Noha a textil zöme hazai piacra ké-
szült, az igényt fedezni mégsem volt képes: 1923–1929 között  a török import 35–
45%-a még mindig textilipari termék volt (ez jól jellemzi az ipari forradalom állását 
a birodalom utódállamaiban), miközben az ország a nyersgyapotot továbbra is ex-
portálta, mint 1910-ben. Ez ugyanis rossz minőségű és rövid szálú volt, így a hazai 
kisiparosok inkább importanyagból dolgoztak. A gyapjúfonalat Adanából vásárol-
ták, de zöme ennek is import volt, mert a török gyapjú koszos és durva volt, mely in-
kább a szőnyegkészítő-iparnak volt megfelelő. A hazai gyapjúipar termelésének fele 
került a szőnyegszövőkhöz, negyedét exportálták, a többi a ruházati iparba került, 
s fele-fele arányban osztozkodott  rajta az állam és a magánszektor. A hazai gyapjú 
legnagyobb állami megrendelője a hadsereg volt – a városi lakosság inkább import 
gyapjút és ruházatot használt. A hazai gyártású ruházat mintegy fele háziipari ter-
melés során készült, s csak 12 üzem használt mechanikus energiát. 

A leginkább nagyipari jellegű selyemgyártás szenvedte el a legnagyobb kárt 
a görög háborúval:  Burszában 1927-ben 2400 embert alkalmazott  a selyemipar, 
de míg 1914-ben még 41 üzem, 1926-ban már csak 12 működött , ebből is három 
francia tulajdonú volt és francia piacra termelt. Eközben a görög selyemtermelés 
1925–1930 között  megháromszorozódott : volt olyan falu, ahová 550 görög me-
nekült települt, meghonosítva a selyemszövést. A szőnyegszövést szintén mene-
kült anatóliai görögök honosított ák meg  Görögországban: 1922–1930 között  135 
nagyüzem létesült, melyek 11 ezer menekült nőt foglalkoztatt ak.73

Az új állam – átvéve a balkáni mintát – a világháború után iparpártoló po-
litikát folytatott : az 1927-es iparfejlesztési törvény az 1913-as törvényhez képest 
megtiltott a a kedvezmények külföldi tulajdonú ipari üzemekre történő alkalma-
zását,74 az állam földet, adó- és szállítási kedvezményt adott  a 10 lóerő gépi erőnél 
többet használó cégeknek, s az állam 10%-kal magasabb áron vásárolt tőlük. Míg 
1923 előtt  341 cég élvezett  kedvezményeket, 1926-ig további 299 kapta meg ezeket, 
s 1929-ig újabb 435 cég került az államilag támogatott  iparvállalatok közé. A kis 
cégek nem voltak versenyképesek (noha a törvény nem zárta ki őket), a támogatás 
zöme a nagyvállalatokat érintett e: 1923-ban az 1473 támogatott  ipari üzem átlag 38 
dolgozóval működött , míg az összes ipari üzem átlagos foglalkoztatott i létszáma 
1927-ben 4 fő volt! A kedvezményezett  iparvállalatok átlag 80 lóerő mechanikus 
energia felett  rendelkeztek, míg 1927-ben az országos átlag 0,6 volt! A támoga-
tott  cégek átlagos hozzáadott  értéke 43 300 líra volt (4700 font),75 míg az 1927-es 
országos átlag csak 3080 török lírát mutatott  (350 angol font). Az egy munkásra 
jutó hozzáadott  értékben is volt különbség: a nem támogatott  ipari üzemben ez 
780, a támogatott ban 1220 líra volt – e különbség viszont nem kis részben éppen 

72    Balázs J.: Az Oszmán Birodalomtól Törökországig i. m. 22–31.
73     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 55.
74   Uo. 57. 1913-ban az egyik feltétel a hazai munkaerő foglalkoztatása volt, nem a hazai tulajdon.
75   1900 körül a 150 libanoni selyemszövő és gubótermelő cég exporteredménye volt 7000 font cé-

genként.
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a támogatás miatt  alakult ki (III. 11. táblázat), ráadásul ez jóval alacsonyabb volt a 
birodalmi érában a gépesített  üzemekben egy főre jutó termelés értékénél.76 

A támogatott  ipari üzemek zöme több importalapanyagot használt minden 
iparágban, mint a nem támogatott : a textiliparban a termelés értékéhez mért im-
port rendre 19 és 11% volt, a fémiparban 57 és 20%, a vegyiparban 20 és 15% (ez 
is csökkenthett e a hozzáadott  érték nagyságát). A támogatott  cégek nem meglepő 
módon területi koncentrációt is mutatt ak: 47%-uk  Isztambul és  İzmir térségében 
működött . Szektorális koncentráció is jelentkezett : míg 1927-ben a cégek 14%-a 
volt textilipari üzem, addig 1932-ben a támogatott  üzemek 25%-a volt textilipari 
cég. A ruházati iparban egyetlen támogatott  cég sem volt található (kis méreteik 
miatt ), noha a textilipari cégek fele ruhakészítéssel foglalkozott . A cementgyárak 
többsége, a két állami cukorgyár, a fontos bányák (noha csak a támogatott  cégek 
1%-a tartozott  ide, de a támogatott  szektor termelési értékének mégis 16%-át ad-
ták), a nagyobb olajprések mind állami támogatást élveztek (az olajprések kéthar-
mada kisüzem volt).77

76     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 58.  Nyugat-Anatóliában 1915-ben egy gé-
pesített  üzemben dolgozó főre 410 font termelés jutott .

77   Uo. 59.

III. 11. táblázat.

A török ipar ágazati mutatói, 1929 előtt 
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Élelmiszer,
dohány, bőr

78 43,0 3,9 128 000 110 480 64,55 42,99 1,50 1158,58

Textil 74 19,0 5,1   36 500   48 000 18,41 18,68 0,99   760,42

Fa 83   9,5 3,1     7 000   24 200   3,53   9,42 0,37   289,26

Papír 49   1,0 8,0     2 600     2 800   1,31   1,09 1,20   928,57

Fémfeldolgozás 89 13,0 2,3     8 000   33 800   4,03 13,15 0,31   236,69

Építőipar 57   5,0 4,3     2 000   12 300   1,01   4,79 0,21   162,60

Vegyipar 72   1,5 4,5     7 200     3 700   3,63   1,44 2,52 1945,95

Bányászat     7 000   19 000   3,53   7,39 0,48   368,42

 Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 52–54. adatai alapján saját válogatás.
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Munkahatékonynak csak a vegyipar, papíripar és élelmiszeripar volt tekint-
hető (a termelésből való részesedés meghaladja a munkások számából való része-
sedést). Itt  volt a legnagyobb az egy főre jutó termelés is 1980-as török lírában ki-
fejezve. E három iparág a termelés 66%-át adta (de döntő részét az élelmiszeripar), 
míg a munkások 45%-a dolgozott  itt  (III. 11. táblázat). 

1923–1929 között  a hozzáadott  érték konstans árakon is 50%-kal nőtt , az ipari 
befektetések tehát rentábilisak voltak. Leginkább a cementgyárak és az őrlőművek 
mutatt ak magas profi tot. Mivel az építőipar fejlesztése miatt  a hazai cementipar a 
privát igényeknek is csak alig a felét tudta fedezni, nem is beszélve akkor még az 
állami megrendelésekről, a cementimport vámját éppen 1929-ben 20%-kal csök-
kentett ék – a hazai cementgyárak még így is bírták az árversenyt  Marseille-jel a 
nagy kereslet miatt . Tőkeértékükhöz mérve e cementgyárak 1927-ben 36, 1928-ban 
39%-os hasznot hoztak.78

A lisztforgalmat szintén liberalizálták 1929-ben. 1928-ban 38%-os hasznot 
mutatott  a malomipar, igaz, ez részben spekulációs eredetű volt, hiszen kedvező 
árakra várva sokáig tudták tárolni a lisztet és a gabonát. 1929-ben, a válság ide-
jén sokan éppen ebben a spekulációban mentek tönkre, amikor nyakukon maradt 
az elértéktelenedő gabona- és lisztt artalék. A befektetett  tőkeérték szempontjából 
legnagyobb – zömmel textilipari – cégek profi trátája viszont alacsony volt. A 3,6 
millió líra tőkéből 2,2 millión öt textilipari cég osztozott , amelyek 1928-ban csak 
5%-os haszonkulcsot értek el. A maradék kilenc majdnem defi cites volt. 

A fejlődés a hozzáadott  érték növekedése ellenére féloldalas maradt. A villamos 
hálózatba a 40 ezer török faluból még 1953-ban is csak 10 ezer volt bekapcsolva, noha 
1923–1943 között  a villamosenergia-termelés megtízszereződött . Az egyenlőtlenség-
re és kiegyensúlyozatlanságra jellemző, hogy 1945-ben a 107 ezer kilowatt  össztelje-
sítményből 83 ezer  Ankarára,  Isztambulra és  İzmirre jutott , de ha este bekapcsolták 
a városi közvilágítást Ankarában, akkor a trolibusz-közlekedést le kellett  állítani.79  

*

A török ipar a fejlődés ellenére sem tudta kielégíteni a belföldi piac igényeit: 1927-ben a 
textilipari termékek 22, a papír 69, a fémipari cikkek 43 és a vegyipari alapanya-
gok és félkész termékek 26%-a import volt. Ez rávilágít a török alapanyaggyártás 
hiányára és a kisipari termelési mód korlátaira egyaránt. 1927-ben a gyáripar 29 
millió líra nyersanyagot és 13,5 millió líra gyártáshoz szükséges gépet, tőkejavat 
importált (például a traktor nem tartozik ide). A kisipar ennek csak 20%-át hasz-
nosított a, a többi a nagyiparba került. Ez az összeg az összes import 20%-a volt (III. 
12. táblázat),80 azaz  Törökország importjában a fogyasztási javak nagyobb részt képeztek, 
mint a saját ipar fejlesztéséhez szükséges importcikkek.

1924–1928 között  az éves export a nemzeti össztermék 11%-át tett e ki (ez szá-
zalékban némileg kevesebb a világháború előtt i értéknél), az import viszont 23%-
át is elérte, és sohasem volt még ilyen magas (III. 12. táblázat). (Ebből következően 
a török kereskedelmi mérleg defi cites volt.) A török gazdaság még sohasem integ-

78   Uo. 63.
79    Flesch I.: A Török Köztársaság története i. m. 58.
80     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 66.  
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rálódott  ekkora mértékben a világgazdasághoz. A periódus utolsó négy évében a 
a világkereskedelem intenzitása 19, az európai 22%-kal bővült. 1925-ben a török 
kereskedelem részesedése a világban 0,3% volt, ami az addigi legmagasabb érték. 
Az 1926-os megtorpanást újabb lendület, majd az 1929-es világválság követt e.81 

1923-ra a török állam 12-szeresére növelte a vámot, ami nem kedvezett  az im-
portőrök érdekeinek, ezért a lausanne-i béketárgyalások idején  Törökország elfo-
gadta, hogy öt évig, 1929-ig számos cikk importt arifáját nem változtatja meg, illet-
ve az 1916-os érték kilencszeresében maximalizálja. Valójában a vámtarifa-emelés 
nem volt akkora, mint elsőre tűnik: a török líra jelentősen gyengült, az 1916-os 
évhez képest 1929-re 1 aranylíra 8,7 papírlírát (TL) ért. Így a lausanne-i megálla-
podás tulajdonképpen az 1916 előtt i időszak vámtarifáinak prolongálását jelen-
tett e.82 Az átlagos vám 1928-ban így 12–14%-os volt, de gabonára 23 (az import 
4%-a), gyarmatárura 14 (az import 9%-a), gyapjútermékekre 12 (az import 25%-a), 
fémtömegcikkekre 7 (az import 12%-a), kőolajra (az import 5%-át adta) 12%-os 
vámtarifát állapított ak meg. Ezért bizonyos esetekben a külföldi érdekeltségek 
nem is az importban, hanem a török területen létesített  cégek külföldi tőke által 
történő működtetésében jelentkeztek, így a belföldi termeléssel elkerülhetővé vált 
a vámtarifa okozta drágulás, mely a külföldi cikkek versenyképességét rontott a. 
A török vámok egyébként viszonylag alacsonyak voltak: míg itt  átlag 12% volt a 
vám, addig Argentínában a pamutcikkek vámja 23, gyapjúcikkek esetében 31, vas- 
és acélipari cikkekre 18%.83

1926-ban az import értékének 44%-át textilipari termékek adták (gyapot, 
gyapjú, selyem, vászon), ami arra utal, hogy a török könnyűipar ugyanolyan fej-
letlen maradt, mint a nehézipar. A cukor, kávé, kakaó, tea részesedése 9% volt, a 

81   Uo. 68. Az export kilenctizede mezőgazdasági cikk volt, és a nem „gabona” jellegű termények felét 
érintett e. A textiliparhoz kapcsolható szőnyegexport a kivitel 3–4%-át tett e ki értékben (az olaj-
bogyóé 0,2–5,5% között  hullámzott ).

82     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 70.
83   Uo. 79.

III. 12. táblázat.

 Törökország kereskedelmi forgalmának és a cserearányoknak a változása 

(millió líra*), 1923–1929 

Év Import Export Defi cit Import (1926 = 100) Export (1926 = 100) Terms of trade

1923 145   85   60   93   71   77

1924 194 160   35   99 102 103

1925 242 192   49 101 110 109

1926 235 186   48 100 100 100

1927 211 160   53 101   90   89

1928 223 173   50   96   87   90

1929 250 155 101 105   82   80

* 7,5–9,5 török líra = 1 font sterling.

 Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 76. és 83.
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gépek, szerszámok 4,3, a kőolajszármazékok 4,4, a fémcikkek 9,4 és a bőr 3%-os 
részesedése mellett . 1926-ban az ipari import az ország késztermékszükségleté-
nek 40%-át tett e ki: a hazai iparcikktermelés ugyanis 363 millió, az ipari import 
pedig 220 millió líra volt. (Ez mindenképpen jobb arány, mint az 1910 előtt i 60% 
felett i érték.) A vas, az acél, az üvegáru, a papír és a gépek szinte teljes egészében 
importból származtak (lásd III. 2. ábra). A gabona- és lisztimport viszont a hazai 
terméseredmények javulása miatt  207 millióról 23,5 millió kg-ra esett  1924–1927 
között , s a rossz 1927-es termés ellenére is csak 70 millióra  nőtt  a következő évben. 
A gabona részesedése így az importból 10%-ról 2,5% alá esett . Az üzemanyag, 
gépolaj, fémcikkek, gépek importjának részesedése viszont 1923–1929 között  10%-
ról 23%-ra emelkedett . A cement 60 és a cukor 90%-át szintén importálták, az utób-
bi hazai termelése mindössze 8 millió kg volt. A fogyasztási cikkek közül a hazai 
gyapotszükséglet nyolcadát és gyapjútermék-szükségletének ötödét tudták csak a 
hazai termelők előállítani, a textilipari késztermékeknek azonban már csak ötöde 
származott  külföldről.84 Mint láthatt uk, ez az import 44%-át tett e ki, tehát a teljes 
hazai szükséglet 500 millió líra (5,5 millió font, 0,36 font/fő).85

Ambivalens a török mezőgazdaság teljesítményének megítélése az ipari 
alapanyagok előállítása terén: a gyapot behozatala ugyan teret vesztett , aránya az 
importból 32%-ról 23%-ra csökkent, de eközben össztömege változatlan maradt 
(1924-ben 26,3 millió kg, 1929-ben 27,4 millió kg).86 Miközben a hazai fonalter-
melés mennyisége megduplázódott  1924–1929 között , a gyapjúcikkek importjának 
összmennyisége és az importból való aránya is növekedett . A cement behozatala 
stagnált, 55 millió kg körül volt, miközben a hazai cementgyártás teljesítménye 
viszont az 1924-es 24 millió kg-ról 71 millió kg-ra nőtt  1929-re, ami az építőipar 
fellendülését jelentett e. Összességében a késztermékek aránya az importból az 
1924-es 75%-ról 1928-ra 50%-ra esett  vissza, ami jelzi a török ipar nekilendülését, 
miként az importfémek térnyerése is a gépekkel-szerszámokkal szemben a török 
feldolgozóipar erősödését jelenti. 

A kereskedelmi partnerekkel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy az 
olaszok előretörése elsősorban annak volt köszönhető, hogy a törökök számára 
legfontosabb, tradicionális partnernek minősülő európai kikötő,  Trieszt olasz kéz-
re került. Mivel a török áruk zöme egyébként is a Heartlandot célozta meg (s ilyen 
szempontból a német Mitt eleuropa-tervnek volt is gazdasági alapja), az olaszok 
mind a felvásárolt termékek magasabb áron történő továbbadásával (a török ex-
portcikkek negyede olasz kézen ment tovább), mind a kikötői vámok révén nagy 
bevételhez jutott ak  Trieszt megszerzésével. Ezt a jelenséget – hogy az olasz köz-
vetítő kereskedelem jövedelmet vesz ki a magán- és államkasszából – a török dip-
lomaták és kereskedők is felismerték. A tengeri kereskedelem pedig a legolcsóbb 
szállítási mód volt, s a török gépek 90%-át és az elektromos berendezések zömét 

84     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 72. Pamuk szerint 75% a textiliparban, 
Quataert szerint viszont a külföldi import csak 1 millió lakos igényét elégített e ki.

85    Urquhart az éves szükségletet 2 fontra, azaz 10 shillingre, 0,5 font sterlingre tett e lakosonként 1830-
ban. Ebből is látszik, hogy számítása reális.

86     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 73. Ez azt jelzi, hogy növekedése ellenére, 
a hazai alapanyaggyártás nem tudta kiszolgálni a textilipari kapacitásokat.
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biztosító  Németország felé erre vezetett  a legrövidebb/legolcsóbb út. ( Német-
ország részesedése a török importból 15%-os volt, ugyanúgy mint Olaszországé.)87

Végeredményben 1923-ban a török import 145 millió, az export 84 millió líra 
volt. A mintegy 60 milliós hiányt 1928-ra sem sikerült eltüntetni: az export ugyan 
173 millió lírára nőtt , de az import 223 millióra, ami 50 milliós defi citet eredménye-
zett  (III. 12. táblázat). A defi cit egyes kitüntetett  kereskedelmi irányokban jobban 
jelentkezett . Törökországnak az  USA-val szemben 15–17 milliós,  Szíriával,  Görög-
országgal,  Egyiptommal szemben 14–20 milliós,  Olaszországgal szemben 14 és 5 
millió líra többlete volt 1926-ban és 1928-ban, viszont  Európával és a  Szovjetunió-
val szemben 75 milliós hiánnyal zárt.88 

A török importt öbblet hét év alatt  350 millió líra volt, ami a GDP 5%-ával 
egyenértékű. 1925–1929 között  53 millió líra értékű arany pénzérmét vitt ek ki az 
országból, fi nanszírozva a növekvő importot, kereskedelmi defi citet. A tőkemoz-
gások viszont 1926–1928 között  24 millió líra beáramlását jelentett ék, a turizmus 
egyenlege 10 millió líra volt, míg a kereskedelmi defi cit 40 millió – tehát a bevéte-
lek és kiadások e periódusban nagyjából kiegyenlített ék egymást. 

A nemzetközi szakirodalom általános vélekedése szerint a terms of trade sze-
kuláris változásai a mezőgazdasági exportőrök számára kedvezőtlen változásokat 
jelentett ek ez időszakban. Ez azt jelentett e, hogy a mezőgazdasági exportőrnek 
egyre több cikket kell exportálnia, hogy fedezze ugyanakkora mértékű importját, 
ennek sikertelensége esetén egyre nagyobb mértékű kereskedelmi defi citt el szem-
besül. 30 árucikk átlagos árindexe alapján az árak mozgása a III. 12. táblázatban 
bemutatott ak szerint változott  1923–1929 között . 

Az exportárak 1925 után általánosan 25%-kal estek, míg az importárak stagnál-
tak 1923–1929 között . (Az 1926-os agrárválság így tönkretett  sok mezőgazdasági 
exportőrt és termelőt, akik hitelekből fi nanszírozták a termékeik eladását a növek-
vő keresletre játszva.)89 Az exportárak esésének oka a mezőgazdasági túltermelési 
válság, melynek jelei már 1926-ban jelentkeztek, sőt a térségben az 1929-es válság 
legfőbb színtere és kárvallott ja az agrárszféra volt: 1925–1929 között  a mezőgazda-
sági cikkek világpiaci árai 30%-kal estek, ami nagyon hasonlít a török értékre. Lévén 
 Törökország elsősorban mezőgazdasági exportőr, a csökkenő világpiaci árak be-
gyűrűzése miatt  a török termelőknek egyre több terméket kellett  volna produkál-
niuk, hogy ugyanazt az exportbevételt elérjék, mint korábban. A terms of trade 
mutatói összességében körülbelül 20%-kal romlott ak  Törökország szempontjából 
(a termelés és az export növelése részben ellensúlyozta az egységárak 30%-os esé-
sét). Ha azt feltételezzük, hogy a török termelékenység nem nő, akkor ez a mun-
kaidő 20%-os növekedését vonta volna maga után. (Sőt, mivel a fogyasztás 1928-ig 
még nőtt  is, az exportnövekedésnek valójában meg kellett  volna haladnia a 20%-ot 
is ennek fi nanszírozása érdekében.) 

Ráadásul az agrárpiacon szezonális áringadozások voltak: a termés betakarí-
tásakor mindig felértékelődött  a török líra,90 ami viszont az exportőröket elbátorta-

87   Uo. 75.
88   Uo. 78.
89   Uo. 81.
90   Ha ezt a hatást az agrárium gyakorolta az árfolyamra, jól jelzi meghatározó szerepét az ország gaz-

daságában, ha viszont banki spekuláció állt a hátt érben, az éppen a termelők gyengeségét mutatja.
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lanított a, mert ugyanannyi külföldi valuta kevesebb török lírát ért (és rontott a így 
nemcsak az export lendületét, de a belpiaci fogyasztást is). A bankok viszont, me-
lyek az exportőr külföldi valutáját lírára váltott ák, nagy profi tra tett ek szert, amint 
a betakarítási periódus véget ért és a líra veszített  értékéből. 1924 áprilisában pél-
dául a font sterling 9,3 lírát ért, októberben 8,7-et, majd 1925 januárjában 9,2 lírát. 

A szezonális árfolyam-ingadozás mellett  a líra szekuláris, hosszú távú elér-
téktelenedése pedig (1923-ban 7,6 líra volt egy font, 1929-ben már 10 líra) az állam-
háztartási egyenleget rontott a (ez viszont exportösztönző volt). Az 1928-as rossz 
termés hatására 1929-ben egyenesen a líra romlására spekuláltak a kereskedők, 
ekkor az árfolyam már a 11 lírát is elérte, amikor a Nemzeti Bank beavatkozott . 
Végeredményben a fogyasztói árindex (a megélhetés költsége) 26 fogyasztási cikk 
alapján majdnem 20%-kal nőtt  1924–1929 között , míg a líra 32%-ot vesztett  értéké-
ből a fontt al szemben.91

A török kereskedővállalatok alacsony haszonkulccsal dolgoztak, az éves haszon a 
tőke 3–4%-át tett e ki, nem meglepő ezek után, hogy külföldi személyek, cégek 
nem fektett ek sok tőkét a kereskedőtársaságokba – e szektorban csupán a tőke 
harmada jött  külföldről.92 Az 1924-ben megalakult Török Export-Import Társaság 
tevékenysége szintén azt jelezte, hogy az importkereskedelem nem volt megtérülő 
üzlet – csak kormányzati segítséggel, monopóliumok kialakításával volt megtérü-
lő a vállalkozás, s mikor a monopóliumokat fel kellett  számolni, a cég is megszűnt 
a kedvezőtlenné vált gazdasági környezetben. Az importkereskedelem megszer-
vezése így leginkább az érdekelt külföldi ipari cégek beavatkozásán keresztül 
működött . Az exportkereskedelem a külföldi ügynökök kezében volt: az amerikai 
dohányfelvásárlók, a brit és francia mazsola- és fügeexportőrök nagyvállalatok-
nak dolgozó kereskedelmi ügynökök voltak, akik az exportügyletek felét bonyo-
lított ák (az árak kialkudásától kezdve a szállítás megszervezéséig mindent felölelt 
tevékenységi körük). Az export megszervezésében egyes külföldi érdekeltségű 
ipari vállalatok is részt vett ek, mint az Oriental Carpet Company (az eredetileg 
angol cég már a világháború előtt  40 ezer embert foglalkoztatott ), mely egyszerre 
állított  elő szőnyegeket és szervezte meg kivitelüket is, kiiktatva a közvetítői háló-
zatot. A Balia–Karaaydın ólom- és ezüstbánya is hasonlóképpen működött , mely 
nemcsak egy keskeny nyomtávú vasutat birtokolt a kikötőig, de a kikötői létesít-
mények egy részét is. Ugyanez volt érvényes a Fehtiye–Köycegiz krómbányára. 
A külföldi tőke hat bányát ellenőrzött  1924-ben, s a 20 bányászati vállalatból 11 
volt külföldi kézen 1929-ben is – egy (szénbánya) kivételével ezek a külföldi tőke 
által üzemeltetett  létesítmények mind a külpiacokra termeltek. A török tőke által 
alapított  bányaüzemek (öt szénbánya és egy kőfejtő) viszont elsősorban a belpia-
cot célozták meg. A kereskedelmi forgalomhoz kötődő biztosítótársaságok nagy 
része (1928-ban 44) is külföldi tőkét jegyzett , míg török tulajdonú csak kilenc volt. 
(Hogy ez nem öröklött  sajátosság volt, bizonyítja, hogy az 1920-as években ala-
pított  nyolc társaság közül is csak kett ő volt török.) A török hajótársaságok csak 
az exportforgalom 5%-át bonyolított ák, zömmel  Görögország és  Egyiptom felé, 
illetve a parti vizeken szállítva az árut. Ez utóbbi különösen 1926 után vált hang-

91     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 84–85.
92   Uo. 86.
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súlyossá, amikor a kormányzat – a hajózási vállalatokat támogatandó – megtiltott a 
a külföldi fuvarozási vállalatoknak, hogy a török belkereskedelemben részt vegye-
nek, a külkereskedelembe szorítva őket. Noha a hajók űrtartalma 28 ezer tonnáról 
87 ezer tonnára nőtt  1923–1929 között , valójában a 119 hajóból 78 még az előző 
évszázadban épült, így kis űrtartalmuk mellett  koruk sem tett e alkalmassá őket 
nyílt vízi hasznosításra. Az  Isztambulba 1927-ben érkező 15 ezer hajó közül olasz 
zászló alatt  közlekedett  az űrtartalom 22, brit alatt  18, görög alatt  14%-a. A török 
hajók részesedése is ennyi volt, de míg a török hajók átlagos űrtartalma 170 tonna 
volt, addig a brit és olasz hajóké 2200 tonna, a görögöké 125 tonna.93 Ebből megint 
világossá válik, hogy a török hajók a part menti kereskedelemben vett ek részt.

 Olaszország részesedése a török exportból zömmel  Trieszt miatt  27%-ra emel-
kedett  1926-ban. A közvetítő kereskedelem jelentősége miatt  az agrárkamara 
1931-es jelentése kiemelte, hogy a szállítás során képződő értéktöbbletnek csak 
15%-a kerül török fuvarosok kezébe. A közvetítő kereskedelem miatt  tehát a tö-
rök kereskedők jelentős haszontól estek el. A török termékek ráadásul olcsóbbak 
voltak például az azonos típusú görög vagy egyiptomi termékeknél, valószínűleg 
a munkaerő olcsósága miatt , így a közvetítő külföldi kereskedő/állam nagyobb 
hasznot tudott  realizálni török termék exportja (hozzákeverése) esetén. 

A kikötők állapota miatt  az import drága volt, a közvetítő kereskedelemből 
pedig kiszorultak a törökök. Erre két példa: a török kikötőkbe befutó interregio-
nális kereskedelmet lebonyolító hajók áruit nem lehetett  azonnal a partra tenni, 
hanem először kisebb merülésű hajókra kellett  átrakodni a feliszapolódó, kotrás 
nélküli, vagy rövid dokkrendszerrel rendelkező török kikötőkben. Így 3000 t áru 
kirakodása Isztambulban 428 líra kiadást vont maga után, míg  Szalonikiben és 
 Pireuszban ez 107 líra,  Várnában 122 török líra lett  volna. Így ha a szállító cégnek 
kellett  megfi zetni a kirakodást, akkor inkább az utóbbi kikötőket preferálta, a ra-
kodási költségek áthárítása a török lakosságra/partnerre pedig az árak emelkedé-
sét, a vásárlóerő/profi t csökkenését jelentett e volna. A török kormányzat a hajók 
számának növelésével kísérletezett , hogy betörjön a szállítmányozási üzletágba, 
de még a  Fekete-tengerről sem tudták kiszorítani a görög hajókat (az orosz szén 
és a román gabona szállításáért folyt a küzdelem), pedig ott  a kisméretű hajók is 
versenyképesek lehetett ek.94 

 Isztambul, mely az orosz és iráni tranzitkereskedelem fontos központja volt, 
a szovjet fordulatt al elveszített e tranzitforgalma jelentős részét, ezért 1910–1927 
között  forgalma 45%-kal visszaesett , ami a kikötő modernizációjának elmaradását 
is magával vonta. Ezért a kikötői főhatóság egy vámmentes szabad zóna kialakí-
tását javasolta, hogy  Isztambul visszaszerezze pozícióját, 1929-ig azonban csak a 
Ford Motor Comp. kapott  ilyen jogosítványt, a világválság pedig elsöpörte a libe-
ralizációs tendenciákat. A kormányzat ezért egy újabb módszert talált ki a török 
hajózás fellendítésére – a külföldi hajózási és kereskedelmi kamarák beolvasztását 
egy török szervezetbe. 1926-ban törvényen kívül helyezték a külföldi kereskedel-
mi kamarákat, az újonnan létrehozott  szervezetben pedig a török tagság 8500 fő 
volt a külföldiek 1500 fős csapatával szemben, akik így minden kedvezményü-

93   Uo. 89.
94   Uo. 91.
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ket elveszített ék a török kereskedőkkel szemben, sőt versenyhátrányba kerültek 
(hogy a kamara nem a külföldi kereskedelmi érdekeket szolgálta, bizonyítja, hogy 
üdvözölte a döntést, mely a parti-belföldi kereskedelmet a török zászló alatt  hajó-
zó kereskedők kiváltságává tett e). 

A különböző monopóliumok kialakítása volt az állami beavatkozás további 
módszere – de ez nem volt következetes a külföldi tőkével és kereskedelmi érde-
kekkel szemben. A gyufa monopóliuma 1924-ben egy belga cég kezébe került, a 
francia Minelite kapta a puskapor szállításának kizárólagos jogát, az alkohol szál-
lításának monopóliumát pedig egy lengyel cég 1926-ban, melynek alkalmatlan-
ságát bizonyított a, hogy egy év múlva gyakorlatilag becsődölt. Másfelől a Regie 
des Tabacs monopóliuma elleni küzdelem ugyanakkor a külföldiek elleni fellépést 
szimbolizálta. A Dett e Publique felállításakor 1881-ben létrehozott  társaság, mely 
monopolizálta a dohányexportot, 1925-ben végül elveszített e kiváltságait. Ennek 
ellenére 1927-ben a dohánykereskedelem még mindig – igaz, most már számos 
– külföldi cég kezében volt (Fumaro, Tabacs d’Orient et d’Outre Mer, Commerce 
des Tabacs Turcs, Tabacus). A helyi török cégek (például a trebizondi Serdarzade, 
mely 1929-ben csődbe is ment) nem tudtak betörni a szállítmányozás területére, 
csupán felvásárolták az árut és továbbított ák azt a kikötőbe a francia, belga és hol-
land cégek képviselőinek eladva azt.95

*

 Törökországban a külföldi tőke jelenléte 1923-ban 63 millió fontra, azaz 500 millió 
török lírára rúgott , ez 94 cég között  oszlott  meg, melyből 12 volt ipari és bányá-
szatban érdekelt üzem. 1926–1927–1928–1929 során rendre 6,5, 5,3, 8 és 12 mil-
lió líra külföldi tőke érkezett  az országba, de mivel ezek egy része nem termelő 
beruházást jelentett  (például ingatlanvásárlás), így az 1920–1930 között  beérke-
ző – legalább részben külföldi – tőkével működő ipari üzemek tőkeállományát 
31 millió lírára lehet becsülni. Ebből a tényleges ipari tőke értéke 20 millió líra 
volt, körülbelül 10 millió pedig a kereskedelmi tőkéhez kapcsolódott . A villamos 
és gázművek 5,5 millió líra külföldi tőkebefektetéssel rendelkeztek, a cementipar 
4 millióval – ebből ki is világlik, mely iparágakat tartott ák a külföldiek a legígé-
retesebbnek a török piacon. Az egy főre jutó kihozatalt illetően termelékenynek 
minősülő élelmiszer- és dohányipar csak a negyedik helyen állt a külföldi tőke 
össznagyságát illetően, s míg a korábban említett  iparágakban a külföldi tőke az 
összes tőkeállomány 90%-át is elérte, az élelmiszeriparban ez csak 50% volt: igaz, 
az itt  befektetett  3,4 millió líra három cégre irányult, míg a török eredetű 3,3 millió 
líra értékű tőke 19 cég között  oszlott  meg.96 Elsősorban olyan iparágakat érintett ek 
a külföldi tőkebefektetések, ahol a magas szállítási-kirakodási költségek miatt  a 
külföldi importnak nem lett  volna esélye. A külföldiek így próbálták csökkenteni 
a török piacokra való bejutás költségeit (és a termelési költségeket is), illetve kihasz-
nálni tőkeerejükből és technológiai fejlett ségükből eredő versenyelőnyüket a piac 
megszerzése érdekében. Ritkán fektett ek olyan cégekbe, melyek célja kifejezett en 

95   Uo. 95.
96   Uo. 61.
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az export lett  volna, megelégedtek a török belpiac megszerzésével és a riválisok 
piacról való kizárásával.

A külföldi cégek egyenként is tőkeerősebbek voltak. Az iparban a külföldi 
tulajdonú cégek átlag 825 ezer lírás külföldi tőkével rendelkeztek, míg az állami 
vagy belföldi tulajdonú török cégek esetében az átlagos tőke értéke csupán 180 
ezer líra volt. A textiliparban 10 év alatt  kilenc török cég alakult és csupán három 
külföldi, de az utóbbiak bírták az összes tőke kétharmadát. A külföldi tőke termé-
szetesen a multinacionális monopóliumokban is jelen volt (ezeket nem számítot-
tuk „török” cégeknek): ilyen volt a Nestlé, a svájci gyógyszeripari cégek, és a rövid 
ideig működő Ford traktor- és autógyár 1929-ben (az izmiri Balladour autógyár 
túlélte a világgazdasági válságot, míg a Ford nem).97

*

A nemzeti össztermék 1923–1929 között  folyó áron 72%-kal, 1200 millió líráról 
2070 millió lírára nőtt  (ez csak 260 millió angol font), ami az alig 10%-os népesség-
növekedés miatt  jelentős fejenkénti érték. Átszámolva háború előtt i aranyfrankra 
ezt az értéket fejenként 380 frankot kapunk, ami ugyan nagyobb, mint az 1913-as 
és 1923-as 250 frankos érték (vagy az 1895-ös 210 frank), s meghaladta az 1913. évi 
300 frankos szerb vagy bolgár GDP/fő értéket is, de utol nem érte szomszédait 
(ekkor 500–600 frank/fő). 1929-re az egy főre jutó állami és banki tartalék értéke 20 
líráról 40 lírára nőtt  (2 és 4 font,  Bulgáriában 1897-ben volt 3 font, 1913-ban 6 font a 
magánbetétek értéke,  Görögországban 1913-ban az állami tartalék fejenként 4 font 
volt),98 ami jelzi a gazdaság fejlődését, de egyben a tőkeszegénységet is. 1924–1929 
között  a banki letétek értéke megnyolcszorozódott , és 40%-uk török bankoknál 
volt. A cirkuláló készpénz mennyisége az 1926-os 270 millió líráról 1929-re 466 
millió lírára nőtt , miközben a mögött e lévő fedezet aránya nem csökkent. A hábo-
rús pusztítások helyreállítására létrehozott  İş Bankası éves profi tja 1925–1929 kö-
zött  35% fölé nőtt , ami igen jelentős megtérülési arány ( Bulgáriában a 20–25% már 
jónak számított , ez alatt  nem fogtak befektetésbe, emiatt  volt korlátozott  a bankok 
iparosításban játszott  szerepe is), vetekedett  a legdinamikusabb iparágakéval (pél-
dául cementgyártás, építőipar). A bankhitelezés 1929 előtt  évi 350 millió lírára nőtt  
(1924-ben csak 100 millió líra körül volt folyó áron), ennek harmadát hazai tulaj-
donú bankok adták: az első helyen az Agrárbank állt 41 millió líra hitellel, míg az 
İş Bankası 32 millió líra hitelt folyósított . Ugyanakkor a hitelek nagy részét még 
mindig külföldi tulajdonú bankok adták, így például az Oszmán Bank évi 177 
millió líra hitelt folyósított .99 

Az új berendezkedés a gazdasági gondok mellett  számos társadalmi prob-
lémával is szembesült. A népességcsökkenés abszolút, a ruralizáció (a lakosság 
megüresedett  földekre áramlása miatt ) relatív munkaerőhiányt eredményezett , de 
az ipari munkabérek mégsem nőtt ek, mert ez gátolta volna az ipari befektetéseket, 
melyeket az olcsó munkaerő ösztönzött . 1945-ig osztályalapon történő szervező-
désnek tekintett ék, ezért tiltott ák a szakszervezetek működését is. Tiltott  volt a 

97   Uo. 62.
98   Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars. 

Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 1914. 380–391. alapján.
99     Keyder, Ç.: The Defi nition of a Peripheral Economy i. m. 101–111.
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sztrájk is, így az ipari munkásság helyzete sem volt irigylésre méltó. A kemalista 
államtól való viszolygás vidéken már csak azért is erősödött  – ez szinte hagyomá-
nyos volt –, mert az állam hatékonyabbá vált és messzebbre elért keze. Az infl áció 
következtében erőteljesen csökkent a 220 ezer tisztviselő reálbére is, tehát ők is 
elégedetlenek voltak.100

A háborúk után a török kormányzat bevételei/kiadásai az 1920-as évek 
GDP-jének 13–15%-áról, az 1930-as évek GDP-jének 17–19%-ra nőtt ek. Ez azonban 
nem jelentett  lényeges valódi növekedést, hiszen az össz-GDP a világválság miatt  
csökkent az országban – logikusan ebből a terhek növekedése következik 1929 
után. Az import a GDP 15,4%-a volt 1928-ban, 1932-ben, a válság következtében 
8,7%-ra zuhant, 1938-ra pedig a GDP 6,8%-ára az importpótló iparpolitika (45%-os 
átlagos vám) hatására. A késztermékek aránya az importon belül tovább esett  az 
1929-es 50%-ról 1940-re 21%-ra, a félkész termékek és nyersanyagok részesedése 
pedig 26%-ról 54%-ra nőtt , amely szintén a világválság hatására világszerte jelent-
kező protekcionizmusnak és az importpótló iparpolitika bevezetésének következ-
ménye. A gépek részesedésének 9%-ról 22%-ra történő növekedése viszont arra 
utal, hogy ehhez a politikához nem volt adott  minden feltétel: az erőltetett  hazai 
iparosítás tőke- és géphiánnyal volt kénytelen szembenézni.101 

Az első világháború után  Törökország is ugyanúgy izolacionista-protekcionis-
ta gazdaságpolitikát folytatott , mint a többi balkáni kisállam. A török ipari ter-
melés abszolút mértékben négyszeresére nőtt  1921–1940 között , de ha egy ipari 
foglalkoztatott ra bontjuk a termelést, akkor ez nem volt nagyobb, mint bárhol a 
 Balkánon. Az egy lakosra jutó termelés pedig még el is maradt att ól. Az egy ipari 
munkásra jutó termelékenység a görögöt jelentősen meghaladta,102 s a bolgárnál is 
nagyobb volt, de a román értéket nem érte el, tehát nem a török ipar termelékeny-
ségével volt probléma: az összes ipari dolgozó száma a harmadakkora népességű 
 Bulgária ipari dolgozóinak számát sem érte el (III. 13. táblázat). Noha nyersanyag-
ban a balkáni államoknál gazdagabb volt, ezek zömmel kiaknázatlanok maradtak 
még e korszakban, a vidék szegénysége és alacsony fogyasztása pedig a nagy piac 
pozitív hatását eliminálta.  Törökországban az egy főre jutó külkereskedelmi érték 
az 1960-as évekig nem haladta meg a két világháború között i értéket.103 

A képzetlen munkaerő fi zetése és az időegység (munkaóra) alatt  előállított  
GDP hányadosa 1929-re  Törökországban az 1913-as érték 80%-ára, az 1922-es felé-
re esett  ( Szerbiában 60%-os csökkenés volt kimutatható,  Egyiptomban 1880–1910 
között  28%-kal, 1910–1940 között  újabb 14%-kal esett  ez az érték).104 Ez fi zetés-
csökkenést jelent változatlan GDP esetén, míg a  Törökországban megvalósuló 

100    Flesch I.: A Török Köztársaság története i. m. 59.
101    Pamuk, Ș.: Intervention during the Great Depression… In: The Mediterranean Response to Globa-

lisation i. m. 333.
102    Görögország 1930-ban szintén jelentős ipari expanzióba kezdett , az importhelyett esítő iparpolitiká-

ban és a protekcionizmusban vélve megtalálni a világválság ellenszerét, igaz, ennek egyik oka az 
aranystandard bukása s a drakhma leértékelése volt 1932-ben, amely maga is rontott a a külkereske-
delmi egyensúlyt, így az importpótló iparpolitika belső szükséglett é is vált.  Mazower, M.: Greece and 
the Inter-War Economic Crisis. Clarendon Press, Oxford University Press, 1991. 115–270.

103    Pamuk, Ș.: Intervention during the Great Depression… In: The Mediterranean Response to Globa-
lisation i. m. 323.

104    Williamson, J. G.: Real Wages and Relative Factor Prices i. m. 71.
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GDP-növekedés, azaz javuló hatékonyság esetén pedig változatlan munkabért 
feltételez (s valóban, 1930 előtt  a török bérek enyhén csökkentek-stagnáltak) (II. 
63. ábra). A reálbérek az 1914-est annak ellenére nem haladták meg, hogy a váro-
sokban 1932 után jelentős növekedés volt mérhető.

 Törökország 1929 után erősödő protekcionizmusa eredményeképpen a kima-
radt bevételek és megnövekedett  kiadások összege  Berov szerint 1924–1932 között  
a következő volt (III. 14. táblázat). A privilegizált iparágak által generált (kormány-
zati) veszteség a vámmentes behozatal és az alacsony tarifák miatt  22 millió líra 
volt (ez azért lehet viszonylag alacsony, mert állami vasutak és állami cég szerep-
lése esetén tulajdonképpen nincsen veszteség); a behozatalra szoruló iparágak ter-
mékeinek árnövekedése 20%-os vámmal számolva 270 millió líra; a drágább hazai 
cikkek előnyben részesítése miatt i többletkiadás lakossági oldalról 117 millió líra. 
Összesen 410 millió líra. A bevételi oldalon szerepel a török ipari befektetések érté-
ke, mely 1932-ig 117 millió líra volt, de 30%-uk 1924 előtt  realizálódott . Így a tőke-
befektetés értéke az 1924–1932 között  alapított  12 milliót érő három cukorgyárral, 
öt petróleum- és földgázkitermelő, valamint három áramtermelő teleppel együtt  
82 + 12 millió líra. A bolgár parasztságra jellemző adatokat alkalmazva egy török 
paraszt éves bevétele 139 líra (1 líra = 67 leva), és a török ipari munkás napi bére 
0,9 líra, ami évi 260 nap munkával számolva 234 líra volt 1938-ban (ez körülbelül 
1000 infl ációs levával volt magasabb a bolgár munkás éves átlagos kereseténél, 
ami 7%-os bérdiff erencia). A különbség a török paraszt és az ipari munkás jöve-
delme között  tehát 96 líra, 43 ezer munkással105 és kilencéves periódussal számolva 
ez 37 millió líra. 

105   1938-ra ez megduplázódik, 92 ezer fő!

III. 13. táblázat. 

Az ipari termelés mutatói a  Balkánon, 1938

Mutató  Románia  Bulgária  Jugoszlávia  Görögország  Törökország

Ipari termelés, millió hazai valuta 88 720 17 148 20 500 15 200 253

Valutaárfolyam, leva 0,65 1 2 0,8 67

Ipari termelés, millió leva 57 668 17 148 41 000 12 160 16 951

Lakosság, millió fő 20 6,25 15,4 7,1 17

Egy főre jutó ipari termelés, leva 2883 2744 2662 1713 997

Ipari munkás, fő 289 117 103 289 215 852 94 600 92 000

Ipari munkás a lakosság arányában, % 1,45 1,65 1,40 1,33 0,54

Egy ipari munkásra jutó termelés, leva 200 000 166 020 189 945 128 541 184 250

Egy ipari munkásra jutó termelés, aranyleva 9973 8301 9500 6427 9212

Egy lakosra jutó energia, kWh 60 43 71 34 20

  Berov, Lj. (ed.): Protekcionizam i konkurencija na Balkanite i. m. 72–75. alapján módosítva.



678

III. EPILÓGUS

Tehát  Berov szerint 131 millió líra haszon állt szemben 410 millió líra vesz-
teséggel, ami megint csak 1:3 arányt jelentett , mint  Bulgáriában.106 Míg azonban 
 Bulgária 1934 után korrigálta, csökkentett e a protekcionizmusból származó elma-
radt-kiesett  jövedelmek nagyságát (lásd I. kötet),  Törökországban az 1930-as évek 
második felében a protekcionista védővám-politika erősödött . 

Az importpótló iparpolitikával járó vámemelések legnagyobb haszonélvezői 
a kisüzemek voltak, melyek 1929–1933 között  évi 6%-os növekedést mutatt ak. Az 
állam ekkor már kifejezett en támogatt a ezt az üzemformát, a korábbi években ta-
núsított  magatartásformával szemben.107 Azokon a területeken pedig, ahol csök-
kent a vám – így 1929 után a gépek, mezőgazdasági eszközök behozatala vám-
mentes volt –, az állam könyvelhetett  el bevételkiesést (nem a vásárló).108 Igaz, 
azt nem lehet kiszámolni, hogy a gépek használata mekkora termelésnövekedést 
eredményezett , s azt sem, hogy a vámbevételeket mire használták, így végső soron 
Berov  statisztikája az egyes gazdaságpolitikák megtérülését illetően csak körül-
tekintéssel használható.109  Maddison szerint a világválság idején éppen azok az 
országok jártak jól, amelyek a liberális és exportösztönző politika helyett  a protek-
cionizmust választott ák.110 Elméleti hátt eret az elzárkózás gazdasági előnyeinek 
csak a második világháborúban adott  Raoul  Prebisch, aki szerint a fejlődő orszá-
gok (egyben mezőgazdasági exportőrök) az agrárárak esése miatt  hosszú távon a 
kereskedelmi cserearány romlásával kell hogy számoljanak nyitott  gazdaság ese-
tén, mert a legújabb iparcikkek mindig drágák (áresésük ellenére is). ( Williamson 
azonban bizonyított a, hogy szekuláris trendről nincs szó, a ciklicitás jellemzi az 
agrár- és iparcikkárak változását.) 

Az etatizmus szerepe  Törökországban – éppen a kevés állami vállalat miatt  
– a világválság idején a korábban becsültnél kisebb, elméleti megalapozott ság hí-
ján a kormányzat politikája inkább eklektikus volt: a beavatkozás a keynesi érte-
lemben véve nem volt megtervezett  (sem keresletélénkítő), inkább ad hoc jellegű 
és korlátozott . A kormányzat elsősorban a stabil pénz és a kereskedelmi defi cit 
csökkentése mellett  kötelezte el magát. A valuta stabilitásának politikája (szem-
ben  Görögországgal) a világháborús hiperinfl áció és a korábbi hitelpolitika rossz 

106     Berov, Lj. (ed.): Protekcionizam i konkurencija na Balkanite i. m. 82–84.
107    Pamuk, Ș.: Intervention during the Great Depression… In: The Mediterranean Response to Globa-

lisation i. m. 329. A  Balkánon a kisüzem nem profi tált a válságból.
108     Berov, Lj. (ed.): Protekcionizam i konkurencija na Balkanite i. m. 153. 
109   A vámmentes behozatal okozta kiesés például a központi büdzsének rossz, de nem a gyártónak és 

a fogyasztónak: ha pedig vám lett  volna ezen cikkeken, akkor a második csoportba kerültek vol-
na besorolásra, mely ugyanúgy veszteséget eredményez. Itt  tehát némi következetlenséggel kell 
számolni, igaz, az első csoport kizárása a vizsgálatból csak kismértékben módosítja a kedvezőtlen 
egyenleget.

110   Pamuk, Ș.: Intervention during the Great Depression… In: The Mediterranean Response to Globa-
lisation i. m. 321.  Eichengreen és Irwin szerint három adaptációs stratégia létezett : (1) fenntartani a 
fi x átváltási rátát, kontrollálva a kereskedelmi forgalmat, (2) hagyni infl álódni a fi zetőeszközöket, 
(3) vagy megmaradni a szabadkereskedelem mellett . Az első (deflációs) megoldás mellett  voksoló 
országok között  is voltak sikeresek ( Magyarország,  Németország,  Argentína) vö. I. kötet, III. 22. 
ábra.  Eichengreen, B.– Irwin, D. A.: The Slide to Protectionism in the Great Depression: Who Suc-
cumbed and Why? The Journal of Economic History, 70. 2010/4. 871–898.
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tapasztalatain alapult.111 A kereskedelmi egyensúly fontossága miatt  a kereskede-
lem 80%-a az 1930-as évek második felétől immár barter- és klíringrendszerben folyt 
egyre erősödő német részvétellel.

A korlátozott  állami beavatkozásra utal, hogy az állami ipar- és bányaválla-
latok száma nem haladta meg a húszat 1939-ben (ráadásul ezek zöme is a zsugo-
rodó kereskedelmi szférában ténykedett ), s bár az ipari foglalkoztatott ak száma 
megduplázódott  és 600 ezerre nőtt , ez még mindig csak a munkaerő 10%-át tett e 
ki, s ennek tizedét hasznosított ák csak az állami vállalatok. A munkaerő 75%-a 
egyenesen továbbra is kisvállalkozói üzemformában tevékenykedett . Szintén kor-

111    Pamuk, Ș.: Intervention during the Great Depression… In: The Mediterranean Response to Globa-
lisation i. m. 338.

III. 15. táblázat.

A mezőgazdaság mutatóinak alakulása (1929 = 100),

 1932–1946

Mutató 1932–1933 1938–1939 1945–1946

Munkaerő n. a. 119 125

Művelt terület n. a. 142 135

Átlagos hozam n. a. 103  89

Búzatermés n. a. 160 110

Búzatermés (millió tonnában)* 2,4* 3,8 2,6

Belső ’terms of trade’ mezőgazdasági ár/ipari ár 69  81  95

Gabonaár/iparcikkár 55  57  80

Egyéb agrártermékár/iparcikkár 90 104 109

* 1928-ban. 

III. 14. táblázat. 

 Törökország kiesett  és elmaradt jövedelmei, 

valamint bevételeinek egyenlege a protekcionista gazdaságpolitikának köszönhetően

 a lakosság szemszögéből (millió líra), 1924–1939

Tétel 1924–1932  1933–1939

Vámmentes behozatal okozta kiesés a termelőeszközöknél   22   37

Fogyasztási cikkek árnövekedése a vámok miatt 270 262

Tömeges hazai (drágább) iparcikkfogyasztásból eredő veszteség 117 320

Veszteség összesen 409 619

Iparba fektetett  tőke   94 120

Ipari munkásság jövedelemtöbblete a parasztsággal szemben 
(átrétegződés jövedelemtöbblete)

  37   65

Nyereség összesen 131 165
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látozott  állami beavatkozásra utal, hogy 1927–1929 között  a GDP 12%-ával értek 
fel a befektetések, de ebből 9%-ot a magánszektor adott . A válság idején a ma-
gánbefektetések aránya ugyan a GDP 5%-ára csökkent, míg az állami szerepvál-
lalás nőtt , de csak 5%-ot ért el, azonban ez az aránynövekedés is csalóka a GDP 
csökkenése miatt .112 Igaz ugyanakkor, hogy az állam szinte minden elidegenített  
monopóliumot visszavett  a magáncégektől az 1930-as években.

 Prebisch elmélete szerint a világgazdasági válság a főként mezőgazdaságból 
élő országokat érintett e igen károsan, mert az agrártermékek ára jobban esett, mint 
az iparcikkeké (III. 15. táblázat), ezért egyre több agrárterméket kellett  előállítani 
ugyanannyi iparcikkért. Ezen körülmények között  a folytatólagos exportösztön-
ző politika (a kiesés túltermeléssel való kompenzációja) újfent árleszorító hatá-
sú volt, ami viszont egy agrárország esetében széles rétegek megélhetését rontja 
(miközben az ipar számára kedvező feltételeket teremt). A gyakorlatt al való sza-
kítás viszont az export zuhanásához vezet, s ha közben az iparcikkek és ipari alap-
anyagok beáramlása folyamatos, akkor a kereskedelmi egyenleg defi cites lesz, és 
a tőkekiáramlás okoz válságot. Erre kínált egy megoldást a protekcionizmus és az 
importpótló iparpolitika, mely az import leszorítását és a kereskedelmi egyenleg 
stabilitását tűzte ki célul, miközben az alacsony agrárárakat meglovagolva a ha-
zai ipar fejlesztésére csoportosított a át erőforrásait. Az ipar zsugorodása ugyan-
is megakadályozható ipari bércsökkentéssel (az önköltség csökkentése lehetővé 
teszi a profi tráta stabilizálását), mely nem jelenti az ipari munkások életminősé-
gének szükségszerű romlását, hiszen az agrárcikkek áresése miatt  vásárlóerejük 
javul. Így az ipari túltermelés (ez is relatív – a vásárlóerő változásához képest mé-
rendő) – áresés – haszoncsökkenés – nem kell hogy az ipari munkások tömeges 
elbocsátását eredményezze: a termelés csökkentése megoldható a munkaidő és a 
bérek visszafogásával. Egy döntően agrártársadalomban ráadásul a rurális bevéte-
lek esése nem olyan súlyos veszteség az iparnak, hiszen a vidék itt  kevesebb ipar-
cikket fogyaszt, ennek egy része ráadásul import (mezőgazdasági gépek), ame-
lyek megvásárlásának elmaradása a gyengülő vásárlóerő miatt  kifejezett en segít 
az állam kereskedelmi egyenlegének helyreállításában, s a partnerországot hozza 
kellemetlen helyzetbe. Az élelmiszeripar esetében pedig az olcsó nyersanyag kife-
jezett en előnyös.

Látható, hogy e politika ügyes lavírozást igényelt, hiszen a protekcionizmus-
sal egyszerre kellett  megakadályozni az agrárárak további esését és a társadalmi 
krízist, valamint a hazai ipart úgy fejleszteni, hogy az a mezőgazdaságot is ösztö-
nözze. Azt is látt uk, hogy ennek komoly költségei voltak.

A válság elemzése során tehát a termelés, az export és az árak változásának 
és egymásra hatásának vizsgálata kulcsfontosságú, csakúgy mint az agrár- és ipari 
szférára gyakorolt különböző hatásai, illetve e két szektor egymásra hatása, mely 
végül a válság végét eredményezte. 

 Törökországban 1930-ban a búza felvásárlási ára az 1929-es felére zuhant, 
1935-re 3,7 gros/kg-on állapodott  meg, ami az 1928-as érték negyede volt csupán. 
A kukorica kilogrammonkénti ára 1,8 grosra esett , mely szintén negyede-ötöde 
volt az 1928-as értéknek. Az állam – félve a parasztgazdák tömeges tönkremenete-

112   Uo. 331–332.
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létől – 1932 végén 5,5 gros/kg-ban szabályozta a búza felvásárlási árát, amelyet az 
agrárbank hajtott  végre – de ez a büdzsé számára 1 millió líra veszteséget jelentett . 
Ráadásul az eredmények sem voltak kielégítők: a bank csak évi 100–150 ezer ton-
na gabonát vásárolt fel, ami nem volt több, mint a városi és exportpiacra jutt atott  
mennyiség negyede (400–500 ezer t). 

A válság a török exportban is jelentkezett . A dohány ára 1933-ra az 1928-as 
17%-a volt, s nem is emelkedett  1938-ig. Noha a nagybani ár 20–40 gros/kg volt, 
a falusi termelők kénytelenek voltak feleakkora áron értékesíteni portékájukat. 
1929–1931 között  a pamut ára is 60%-kal esett . Az állam így az exportcikkeket 
is kénytelen volt ártámogatásban részesíteni. E rendelkezések azonban végered-
ményben a terményt összegyűjtő nagykereskedőknek (miként  Bulgáriában a 
nagygazdáknak) kedveztek. A közvetlenül a parasztt ól állami ártámogatással vett  
gabona ugyanis csak az összes gabonatermés 3–5%-át tett e ki. Az alacsony fel-
vásárlási ár és az exportt ámogatás miatt  megnövekedett  exportár miatt  azon cik-
kekből befolyt haszon, melynek kereskedelmét állami monopóliumnak tekintett ék 
1925 után, így 50–60%-os volt, mely jócskán meghaladta a külföldi kézen lévő, 
dohányexportt al foglalkozó cégek 35%-os hasznát is.113 A kereskedők dohányból 
származó tiszta haszna 1932–1933 között  háromszorosát tett e ki a nyersanyag-fel-
vásárlás 6,3 millió lírás értékének.114 Az állami politika sokszor nem volt képes 
lehatolni a termelői (cél)rétegig, a megsegítésükre szánt lépések célt tévesztett ek, 
noha makroökonómiai szempontból nem voltak károsak.

A válság érzékenyen érintett e a termelői társadalmat. Manisában a szőlő ára 
40-ről 27 kurusra csökkent, a gyapot ára 40%-kal esett  1927–1930 között . Ugyanak-
kor az iparcikkek ára csökkenésük ellenére relatíve magas maradt. 1 kg cukorért 
22, 1 m ruhaszövetért 85, 1 liter üzemanyagért 37%-kal több mezőgazdasági ter-
méket kellett  adni 1930-ban 1927-hez képest (vö. III. 15. táblázat). Az állatok értéké-
nek esése oly mérvű volt, hogy gyakran az utánuk fi zetett  – egyébként éppen 1929-
ben megduplázott  – adó (40 kurus) nagyobb volt az állat, például kecske értékénél 
(30 kurus). A kötelező útadót inkább ledolgozták (8 nap/év), mint befi zett ék. Az 
ingatlanok piaci ára is leesett : egy fügeültetvény ára 40-ről 8 lírára, a szőlőé 300-ról 
100 lírára. De az ingatlanadó ezt a változást nem követt e, így értéke 4-ről 6,5%-ra 
nőtt .115 A bankok 40 millió líra hitelt nyújtott ak a helyzet rendezésére, de négy-
szer annyi kellett  volna. Ráadásul az állam eladósodott  az agrárbanknak, így nem 
mert beleszólni döntéseibe, például abba, hogy parasztok helyett  inkább kereske-
dőknek ad hitelt, vagy agrárbank létére  Ankara infrastruktúrájának fejlesztésére 
fordítja bevételeit. A parasztságnak folyósított  átlag 30 lírás hitel már túl kevésnek 
is bizonyult, a 12%-os törlesztőrészlet pedig csak tovább mélyített e az eladóso-
dott ságot a kilábalás reménye nélkül: 1930-ban a felvett  hitel 65%-át nem tudták 
törleszteni az adósok. A szövetkezeti mozgalom ugyan fejenként 170 líra hitelt 
adott  – csak éppen mindössze 20 ezer embernek, ráadásul az 50 líránál nagyobb 

113     Berov, Lj. (ed.): Protekcionizam i konkurencija na Balkanite i. m. 120–122. 
114   Uo. 123. 
115    Emrence, C.: Turkey in Economic Crisis (1927–1930): A Panoramic Vision. Middle Eastern Stu dies, 

39, 2003/4. 68–69. A válság már 1927-ben elkezdődött  a mezőgazdaságban, a harmadik világ 
országai számára az 1929-es esztendő csak azért mérföldkő, mert ekkorra megszűntek a válság 
kezeléséhez a nyugati hitellehetőségek is.
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adósságot felhalmozó személyek számára nem engedélyezte a termés eladását, 
hanem maga vásárolta fel, a piacinál alacsonyabb áron, így jóval több bevételre 
szert téve az 50 lírás tartozáson túl. Újra megjelent a havi 12%-os uzsora és a ter-
mény előzetes eladása a hitelezőnek. Sokszor maguk a hitelezők is bajba kerültek, 
a körbetartozások miatt  fi zetésképtelenné váltak. A mezőgazdaságra épülő feldol-
gozóiparban a napi bérek az általános iparpolitikának megfelelően 34 kurusról 22 
kurusra estek, miközben vidéken,  Salihli településen a kenyér ára 14 kurusra nőtt  
(meghaladva a 9–10 kurus értékű izmiri árakat is).116

Az árzuhanás okozta bevételcsökkenést a termelői oldalon csak a termés mennyi-
ségének növelése, illetve alternatív kultúrák preferenciája enyhíthett e. Az 1930-as 
évek elején a mezőgazdasági árak jobban csökkentek, mint az ipari árak (ez alól 
csak a nem gabona jellegű agrártermékek voltak kivételek). E jelenség kedvezőtlen 
volt a létszámában egyre gyarapodó parasztságnak, de az iparosítást ösztökélte 
volna. (A gabona eladási ára 1935–1936-ban kezdett  el nőni, de ekkor is a válság 
előtt i árak csupán 40%-át, az 1930-as szintet érte el újra.) Az átrétegződést azonban 
egyfelől hátráltatt a a sok szabad földterület és a tőke hiánya. Az elszegényedés 
sújtott a parasztokat így a részes bérlővé válás fenyegett e, s – a korábbi helyzet-
tel szemben – a birtokkoncentráció. A másik, kisparasztság előtt  álló út az volt, 
hogy újabb földet vontak művelésbe a jövedelem növelése és a demográfi ai nyo-
más enyhítése céljából. 1932–1939 között  a mezőgazdaság extenzív növekedése a 
fenti helyzetre való egyértelmű reakció. A művelt területek 40%-os bővülése azon-
ban hektáronkénti hozamnövekedéssel 1939-ig nem párosult (az igásállatok szá-
ma szintén csak 40%-kal nőtt , ami részben magyarázza, hogy miért nem nőtt ek a 
terméseredmények). Az áresést extenzív agrárpolitikával, túltermeléssel kívánták 
kompenzálni. A búzatermés például 60%-kal javult: a 20%-os népességnövekedés 
ellenére 1936 után  Törökország korábbi gabonaimportőrből ismét exportőrré vál-
tozott , igaz, az egy főre eső búzatermés 1928–1939 között  csak 30%-kal, 170 kg-ról 
220 kg-ra nőtt , mert a népességnövekedés eliminálta a növekedés jelentős részét. 
(A 220 kg a kritikus határ, mely egy nem „balkáni” élelmezési szerkezetű ország-
ban az önellátás éves szintjét jelenti.) Mivel a mezőgazdasági tőke  Törökországban 
1950 előtt  csak ritkán alakult át ipari tőkévé, így a válságból és a vámpolitikából 
leginkább a városi réteg és az ipar húzott  hasznot. A bezárkózás miatt  és külföldi 
riválisok híján a drágábban előállított  termékek is gazdára leltek. S hogy honnan 
volt vásárlóerő például az agrárszférában? Mivel az ipari nyersanyagok importja 
a vámok miatt  megdrágult, a hazai alapanyagok iránti igény is megnőtt  (még ha 
drágábban is állított ák elő őket, mint a világpiaci ár), s ez húzta magával és kész-
tett e strukturális átalakulásra a mezőgazdaságot is, mely így 50–70%-os bővülést 
mutatott  1939-re.

A válságéveket 1939-re a török gazdaság kiheverte, s az 1929–1939 között i 
növekedési mutatói alig voltak rosszabbak az 1923–1929 között i periódusénál (az 
1934–1939 között i időszakra hasonló érték mérhető, lásd III. 2–III. 3. táblázat). Az 
ipar termelése például úgy bővült háromszorosára, hogy az éves növekedés üte-

116   Uo. 70–72.
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me megfeleződött  (10-ről 5%-ra esett ).117 A GDP/fő növekedése évi 5 és 3% között  
ingadozott  1929–1939 között . A világválsághoz hasonlóan rossz helyzetet eredmé-
nyezett  viszont az 1939–1945 között i időszak, pedig a háborús pusztítások elkerül-
ték az országot.  Boratav szerint 1939–1945 között  bő 20%-kal esett  az egy főre jutó 
GDP (úgy, hogy a III. 12. táblázat alapján az összes GDP is csökkent 10–15%-kal). 

 Törökország a két világháború között  nem közelített  Európához (a GDP/fő a 
három vezető európai ország átlagértékének 25%-án állt továbbra is), bár a biroda-
lom gazdasági színvonalát jócskán felülmúlta.118

117   Korábban a szakirodalom az egész 1929–1939 között i periódusra évi 10%-os növekedést adott  meg 
az iparban, de ezt később helyesbített ék 5%-ra.

118    Morys, M.: South-Eastern European Growth, Experience in European Perspective, 19th and 20th 

Centuries. In: Monetary and Fiscal Policies in South-East Europe. Eds.: Avramov, R.–Pamuk, Ş. 
BNB, Szófi a, 2006. 39.
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A KÖTETBEN HASZNÁLT PÉNZ- ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 

1 piaszter = 40 para = 120 aszper/akcse (1773) = 1 forint (1848 után 1 forint = 10–11 piaszter 
vagy 2 frank). A piaszter elsősorban elszámolási egység: a birodalomban egyszerre két 
tucat pénzféle volt forgalomban. A gros, kurus és piaszter ekvivalens fogalmak

1 raguzai dinár = 60 para = 1,5 piaszter (gros, 1773)
1 rubel = 1,2 gramm arany = 18 gramm ezüst, s mivel 1 frank = 4,5 gramm ezüst, azaz kb. 

4 frank = 1 rubel (ez 1895 táján felére csökken)
4,25 piaszter = 1 frank (1848: 4,5 gramm ezüst)
1 gulden = 1 piaszter (1773), 1,5 piaszter (1796)
1 Kaiserthaler = 2 piaszter
1 magyar dukát = 260 piaszter (1802)
1 font sterling = 8 piaszter (1780), 17 piaszter (1812), 30 piaszter (1816), 110 piaszter (1853, 

Ubicini és 1848), 118–120 piaszter (1911)
1 török líra = 108 piaszter (1911)
1 Mária Terézia-tallér = 3 piaszter (1800), 6 piaszter (1819)
1 osztrák tallér = 5 frank = 21 piaszter
1 livre = 1 frank = 4,5 gramm ezüst
1 velencei, osztrák vagy holland dukát = 51 piaszter (1853)
1 oka, okka, ocque = 2,5 font = 1,25 kg
1 kantar = kb. 1 kvintál = 1 centner = 45 oka = 125 font (kb. 50–55 kg, a török centner viszont 

gyakran csak 45 kg)
1 kvintál = 112 font = 50,6 kg
1 bála = 7 ballot  (vagy 8–10 piéce) = 42 köteg (30–35 × 8–10 rőf)
1 chargé = 110–120 kg
1 quarter = 290 hl, vagy 220 kg
1 feddán = 1 acre  = 0,4 hektár
1 bála gyapot = 112 oka
1 tengeri tonna = 20 kvintál = 1015 kg
1 várnai, balcsiki kile = 3–4 konstantinápolyi kile = 100 kg (60–100 kg)
1 burgaszi, meszémvriai kile = 2–3 konstantinápolyi kile
1 sumeni és razgradi kile = 8 konstantinápolyi kile
1 ruszei és szilisztrai kile = 6 konstantinápolyi kile
1 konstantinápolyi kile = 15–20 oka, 35 liter vagy 19–25 kg
3 konstantinápolyi kile = 2 szmirnai kile
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1. Kikötő az Aranyszarv-öbölben Antoine Ignace Melling metszetén, 1800 körül

2. Konstantinápoly látképe, előterében tevekaravánnal 
Antoine Ignace Melling metszetén, 1800 körül
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3. Konstantinápoly látképe, középpontban a Yeni Cami (Új-dzsámi) 
Jean-Baptiste Hilairi vízfestményén, 18. század vége

4. A konstantinápolyi Ayasofya Louis Haghe litográfi áján, 1852
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5. A szultán és kísérete Jean Baptiste Vanmour festményén, 1737

6. Európai vendégek tiszteletére rendezett  vacsora a szultáni palotában 
Jean Baptiste Vanmour festményén, 18. század második fele
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7. Kislányát kíséri iskolába egy anya első tanítási napján 
Jean Baptiste Vanmour festményén, 1720–1735

8. Görög körtánc Jean Baptiste Vanmour festményén, 1720–1735
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9. Az İzmir és Aydın között i vasútvonal ünnepélyes megnyitása, 1857. 
The Illustrated London News, 1857. október 31.

10. Az első török parlament ülése, 1877. The Graphic, 1877. április 7.
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12. A Boszporusz-tengerszoros Pascal Sébah felvételén, 19. század közepe 

13. A Dolmabahçe-mecset és tér az Abdullah testvérek felvételén, 19. század vége
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15. Kairói bazár Lehnert és Landrock felvételén, 1904–1913 között  

14. A Galata híd, 1900 körül
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16. Sztambuli utcarészlet Guillaume  Berggren felvételén, 1900 körül 

17. Arab élelmiszerbolt Egyiptomban a Zangaki testvérek felvételén, 1860–1870 körül 
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18. Kebabárusok a bazárban Pascal Sébah és Polycarpe Joaillier felvételén, 1884

19. Török kávéház, 1900 körül
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20. A Muradiye bazár Tiranában az Abdullah testvérek felvételén, 1870 körül

21. Falusi piac középen búzagödörrel Harputban, 1910 körül
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22. Beduin férfi  
Pascal Sébah stúdiófelvételén, 
1860–1886 között 

23. Kurd férfi ak 
Pascal Sébah törökországi viseleteket 
bemutató albumából, 1873

24. Török hölgy az Abdullah testvérek 
felvételén, 1880–1900 körül

25. Dervisek Pascal Sébah törökországi 
viseleteket bemutató albumából, 1873
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26. Szíriai pár hagyományos öltözékben 
Pascal Sébah törökországi viseleteket 
bemutató albumából, 1873

27. Aydıni keresztény kereskedő,
izmiri zsidó rabbi és manisai polgár 
Pascal Sébah törökországi viseleteket 
bemutató albumából, 1873

28. Mekteb iskolások 
az Abdullah  testvérek felvételén, 1892

29. Burszai katonaiskolások, 
1880–1900 között  
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30. Az Imperial Ott oman Bank (Bank-ı 
Osmanî-ı Şahane nicosiai fi ókjának 
munkatársai, 1895 

31. Kóbor kutyák Isztambulban 
az Abdullah testvérek felvételén, 
19. század vége

32. Utcai kávézó az Abdullah testvérek 
felvételén, 1880 körül

33. Názáreti ács William Herman Rau 
felvételén, 1904 
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34. Utcai borbély Krujë-ban az Abdullah testvérek felvételén, 1858–1899 körül

35. Albán vízhordók Durrësben Francis Badford felvételén, 1862
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36. Török teherhordók Charles Dudley Arnold felvételén, 1893 

37. Isztambuli tűzoltók az Abdullah testvérek felvételén, 1869 
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38. Piacról hazatérő fellah nők az Abdullah testvérek felvételén, 19. század vége

39. Operáció a çanakkale-i veteránkórházban, 1903
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40. Török katonatisztek a laktanya előtt  az Abdullah testvérek felvételén, 
1880–1900 körül 

41. Szultáni körmenet az isztambuli Yıldız Hamidiye-mecsetben 
az Abdullah testvérek felvételén, 1880 körül
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42. Katonai parádé az isztambuli Szinán Pasa-mecset közelében az Abdullah testvérek 
felvételén, 19. század vége

43. Török katonák ebédje a szíriai fronton, 1917
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44. Fezt és egyenruhát gyártó textilüzem az Abdullah testvérek felvételén, 1880–1893 körül

45. Hadihajó fedélzete az Abdullah testvérek felvételén, 1880–1893 körül
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46. A török haditengerészetet ellátó acélmű az Abdullah testvérek felvételén, 
1880–1893 körül

47. Női kórház Isztambulban az Abdullah testvérek felvételén, 1880–1893 körül 
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48. Alagút és híd építése Anatóliában 
a Berlin–Bagdad vasútvonal számára, 1913 körül

49. Török delegáció a Krupp-műveknél, 1911 
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50. III. Szelim szultán (1708–1807) 
Joseph Warnia-Zarzecki festményén, 
1850

51. II. Mahmúd szultán (1808–1839) 
Athanasios Karantz oulas 
festményén, 1828 után

52. I. Abdul Medzsid szultán 
(1839–1861) ismeretlen művész 
festményén, 19. század közepe

53. I. Abdul Aziz szultán 
(1861–1876)
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54. II. Abdülhamid szultán (1876–1909)
W.  és D. Downey felvételén, 1867

55. V. Mehmed szultán (1909–1918) 
Carl Pietz ner felvételén, 1915 körül

56. VI. Mehmed szultán (1918–1922) 
Pascal Sébah és Polycarpe Joaillier 
felvételén, 1920 körül 

57. II. Abdul Medzsid kalifa (1922–1924), 
az Oszmán Birodalom utolsó uralkodója, 
1923 
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A, Á
Abházia  475
Accra  254, 356
Adalia  608
Adana  171, 271, 293, 456, 459, 464, 509–

510, 513–514, 519–520, 527, 535–536, 
540, 602, 604, 606, 611, 650–653, 656, 
660–661

Adanai-síkság  532, 538
Adapazar  262, 502
Áden  196, 476
Adriai-tenger  191, 397
Afrika  197, 231
Afyon  509
Afyonkarahisar  611
Agrafa  104, 112
Akkerman  149
Akkó  172, 254, 510, 595, 627
Akşehir  611
Albánia  85–86, 89, 110, 182, 197, 277, 293, 

300, 321, 380, 475, 586, 598
Aleppó  73, 77–78, 81, 83, 171–173, 176–177, 

181, 229, 263, 268, 271, 273–274, 276, 
295, 345, 347, 352–355, 374, 405, 426, 
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derum

Alexandrett a  462, 508, 538, 546, 608, 610, 
628 lásd még Iskenderun

Alexandria  69, 83, 180–181, 188, 192, 197, 
199, 203–204, 206, 209, 215, 399, 475, 
507, 595, 624

Algéria  613
Al-Hillah  53, 260, 367, 539, 638
Alibad  260
Alsó-Egyiptom  207, 214
Alsó-Gründelwald-gleccser  61
Amasya  268, 271, 459

Ambelakia  16, 189, 228, 402, 455–456, 463, 
476

Amman  625
Amszterdam  71, 401, 499
Anaszelica (Lapšišta)  112
Anatólia  17, 29–30, 52, 60, 65, 68, 77, 91–92, 

94–98, 107, 120, 152–153, 157, 173, 181, 
239, 255–256, 258, 262, 271, 290, 329–
330, 343, 348, 354, 356, 364, 367, 387, 
397, 420–421, 429, 442, 473–476, 480, 
482, 493, 502, 505–506, 508, 511, 513–
515, 517–522, 524, 527–528, 532–533, 
535–540, 575, 586, 595, 597, 601, 603, 
605–606, 614, 625, 634, 644, 649–652, 
654, 656, 660, 667

Anglia  15, 21, 23, 33, 38–39, 55, 73, 75, 86–87, 
111, 170, 199, 205, 226, 230, 237, 240, 
242–244, 264, 266, 272, 377, 381, 389, 
395–396, 402, 420, 426, 429–430, 437, 
475, 477, 481, 484, 493, 499–500, 503, 
507, 512, 552, 584, 589–590, 593–595, 
597, 602–603, 610, 619, 625, 629, 659–
660 lásd még Nagy-Britannia

Anhialo  335, 341 lásd még Pomorje
Ankara  104, 256, 427, 448, 460, 462, 464, 

482–483, 493, 501, 504–505, 509–510, 
521, 536, 597, 605–606, 609, 650, 656, 
668, 681

Antep  455, 662
Antiókhia (Antakya)  40
Arabeh  517
Arab-félsziget  480
Arábia  72, 493, 511, 539, 575
Aranyszarv-öböl  607–608
Arapkir  476, 560
Arbanaszi  82–83
Argentína  448, 613, 648, 678
Árkádia  122, 129, 136, 138, 140–145
Arraba  350
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Athén  87
Atlantikum  12
Ausztrália  595
Ausztria  63–64, 72, 81, 99, 165, 178, 185, 189, 

244, 246, 264, 382, 386, 392–393, 395, 
444–445, 475, 594

Avrethiszár  50
Aydın  271, 475, 513–514, 527, 535–536, 538, 

540, 595, 611
Ayluni kaza  354
Ázsia  10, 92, 197, 384

B
Babel (nikopoli kaza)  120
Bagdad  53, 82, 192, 291, 293, 297–298, 348–

349, 356, 364–367, 388, 413, 477, 480, 
503–504, 506–510, 519, 522, 538–540, 
547, 596–597, 609–611, 636, 639–640, 
656

Bakirköy  424–425
Baku  510
Bala kaza  256, 262
Balcsik  379–380
Balıkeşir  424, 596
Balkán  15–16, 44–45, 73, 79–81, 83–84, 86, 

88, 90–91, 96, 99–101, 104–105, 110–111, 
119, 124–125, 133–134, 156, 174–175, 
184, 190–191, 194, 199, 210, 218, 220, 
234, 253, 261, 290, 297, 306, 319, 329–
330, 343, 349, 356, 366, 378, 383, 397, 
405, 430, 450, 477, 480–482, 486, 505, 
511–512, 527, 546, 575, 586–587, 591, 
608, 612, 617, 642, 676–678

Balkán-hegység  378
Balmazújváros  139
Balta-Limán  199, 208, 263, 348
Bandırma lásd még Panderma  604
Banja  123
Bar Elias  628
Bászra  192, 348, 366, 399, 507, 509–510, 538, 

540, 609, 611, 639
Bebrevo  285
Bécs  8, 10, 62, 99–101, 185, 189, 442, 508
Bedirhán  349
Beersheba  625
Bejrút  65, 69–70, 192, 351, 353–356, 369–371, 

373–374, 399, 403, 435, 442, 476, 506, 
508–510, 527–528, 538, 540, 601, 608, 
611, 628–629, 631, 636

Bekaa-völgy  171, 351, 374, 627

Belgium  392, 589–590, 592, 594–595
Belgrád  15, 87–88, 109, 148, 156, 165, 345, 

504, 611
Belovo  395
Belső-Anatólia  93, 493, 533
Beludzsisztán  609
Bender  149
Bengália  405
Berat  87
Berkovica  85, 273, 308–309, 313, 323, 325–

326, 330, 556
Berlin  503–504, 596, 609–610
Berova  112
Beşiktaş  424
Beykoz-Incköy  423
Beyşehir  330
Bihar  37–39
Birmingham  190
Bithkuki  113
Bitlis  361, 475, 477, 519, 649
Bitola  85 lásd még Monasztir
Bizánc  74
Bolgár-Rumélia  96
Bombay  509, 609–610
Bor (Konya)  477
Bosnasaraj  349 lásd még Sarajevo
Boston  418
Bosznia  44, 54, 86–87, 98, 103–104, 126, 156, 

209, 256, 274, 281, 290, 349, 351, 598
Boszporusz  378, 445, 507
Bozkjar  107
Bozok  52
Brăila  99, 187, 379, 388, 392
Brassó  185
Brazília  39, 613
Bréma  594
Brit Birodalom  56
Brusnik  113
Brünn  391
Bubiyan sziget  609
Budapest  147
Budzsák  187
Bukarest  87, 191, 567
Bukovcse  159
Bukovo  113
Buldan  663
Bulgária  9, 16–17, 54–55, 64, 83, 112, 

143, 173, 182, 187, 192, 194–195, 199, 
207, 209, 211, 214, 220, 228, 251, 254, 
266, 273–274, 286, 288, 291–293, 295, 
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297–298, 301, 308, 312–314, 317–322, 
337, 341, 343, 348–349, 356, 378–380, 
385–387, 389–390, 399, 406, 411, 426, 
436–438, 446, 455, 462–464, 470, 473, 
475–476, 512, 524, 526–527, 529, 538, 
541–543, 545–546, 551, 583, 589–593, 
595, 597–599, 601–603, 615, 619, 621, 
632, 635–636, 641, 644, 648, 651, 654, 
660, 675–678, 681

Burgasz  317, 320, 379–380
Bursza  11, 55, 60, 70, 75, 92–93, 97–98, 118–

120, 153–154, 191, 227, 266, 424–427, 
455–456, 459, 465–469, 471, 480, 502, 
506, 528, 535–536, 539–540, 602, 604, 
608, 611, 656, 666

Büyükada  424
Büyükdere  608

C
Chicago  418
Ciprus  90, 180, 197, 259, 265, 474
Constanţa  235, 386, 392 lásd még Köstence
Craiova  161
Çukurova  514

Cs
Csehország  16, 190
Csepinó  123
Csernavoda  392
Cservena voda  132

D
Dair el Qamar  373, 435
Dalmácia  135, 506, 623
Damanhur  506
Damaszkusz  81, 106, 153, 172, 174, 181, 

192–193, 257, 345–347, 352–356, 369, 
372, 374, 405, 437–438, 442, 463, 466, 
472–476, 504, 506, 507, 509–510, 521, 
528, 547, 606, 611, 628–629, 634, 636

Damaszkuszi vilajet  538
Damiett a  175, 188
Dánia  594
Dardanellák  195, 607–608
Dedeagaç  253, 607, 611
Deir esz-Zor  274, 353, 439, 449
Dél-Amerika  38, 67, 430, 443
Delingat  506
Demirhiszár  85
Denizli  662

Dera  628
Dhagharah-csatorna  367
Dibra  113
Dihovo  113
Dimotika  125
Diner  611–612
Diyarbakır  92–93, 97, 154, 268, 271, 329–330, 

459, 460, 462, 469, 472–473, 476–477, 
490, 507–511, 513–514, 536, 596–597

Diyarbakıri-síkság  539
Djakova  344
Dobrics  128
Dobrudzsa  86, 116, 591
Doganci  126
Dojran  110
Doljan  133
Don–Volga-csatorna  8
Dorkovo  123
Dráma  85, 261, 477
Drinápoly  22, 107, 117, 122, 126–128, 130–

131, 134, 139, 180, 184, 235, 286, 308, 
313–315, 384, 387–388, 396–397, 442, 
445, 448, 475, 560, 612

Drinápolyi vilajet  313–315, 320
Drjanovo  83
Dubrovnik  102
Duna  34, 59, 62, 135, 191, 224, 235, 378, 389, 

391–392, 394, 397, 507
Duna-delta  190, 392
Dunai-Bulgária  318
Dunai vilajet  221, 273–274, 290–291, 293, 

308–309, 313–314, 316, 318–320, 326, 
330–331, 386, 431

Dupnica  344
Durazzó  511
Dzsebel Drúz  626
Dzsidda  199, 298, 508, 608

E, É
Edirne  118, 125, 132–133, 399, 506, 522, 568, 

611
Edirnei vilajet  316, 318 lásd még drinápolyi 

vilajet
Égei-tenger  190, 198, 511
Egyiptom  10, 13, 17, 28, 41, 66–67, 71, 75, 

82, 86, 88, 111, 117, 169–171, 174–175, 
178–179, 181–182, 195–205, 207–214, 
216–217, 220, 231, 236, 260, 265, 267, 
289, 295, 366, 382, 405, 411–412, 419, 
421, 428–429, 439, 442–444, 451, 460, 
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464, 473–474, 476, 480, 482, 499, 506, 
527, 532, 537, 539–541, 554, 567, 570, 
589, 595, 599–600, 612–617, 619–622, 
624–625, 629, 632, 634, 636–637, 639, 
671–672, 676

Ekron  628
el-Amara  367
Elaziğ  464
Elba  240
Elena  83
Enosz  64
Epirosz  112, 301
Erdély  132, 475
Ereğli  424, 503, 511, 560, 596, 608
Erzincan  547, 609, 649
Erzurum  44, 128, 159, 171, 262, 329–330, 

472, 502, 514, 529, 531, 536, 609, 649
Esdraelon-síkság  516
Eskihisar  608
Eskişehir  506, 509, 521, 532, 606, 611
Észak-Afrika  47
Észak-Amerika  648
Etropole  83
Euboia  560
Eufrátesz  353, 367, 507, 538, 539
Európa  10, 15, 25, 32, 37, 47–48, 52, 64, 71–

72, 75, 77, 99, 181, 188, 192, 197, 199, 
202, 218, 234, 240, 272, 356, 370, 378, 
412, 419, 426–428, 440, 459, 486, 488–
489, 523, 587, 647, 660–661, 671

Eyüp  423

F
Faludja  539
Fekete-tenger  58, 61–62, 69, 165, 187–188, 

190, 378–379, 394, 520, 593, 650, 652, 
673

Felső-Egyiptom  203, 206, 207
Filiatra  139, 140, 142–144
Firenze  551
Fiume  228, 393, 594
Flandria  625
Fokföld  220, 293
Földközi-tenger  608
Franciaország  48, 55, 64–65, 82, 111, 173, 

180–181, 184, 190, 195, 197, 199, 202, 
222, 226, 242–243, 246–247, 264, 369, 
381, 383, 426, 428, 439, 452, 465, 469, 
471, 475, 484, 486, 523, 554, 570, 589–
591, 593–595, 629, 659

G
Gabrovo  331, 332
Galata  73
Galaţi  190, 379, 392, 394, 507
Galilea  628
Gallipoli  387, 464, 560, 608
Gáza  356, 359, 629
Gedaref  502
Gediz-völgy  504
Gemlik  271
Genova  594
Gharbiya  207
Ghuta  627
Gilan  344
Giresun  661
Gopeš  113
Gördeş  608
Görögország  181–182, 230, 444, 450, 486, 

520, 541, 590–591, 598, 619, 641, 649, 
654, 666, 671–672, 675–678

Grammouszta  113
Grevena  112
Grúzia  475
Gümüldzsina  112
Gümüşhane  459

Gy
Gyurgyevo  392, 394

H
Habsburg Birodalom  15 lásd még Osztrák 

Birodalom, Osztrák Császárság
Hadji-Gümüş  597
Haifa  510, 538, 595, 608, 628–629
Hajdúhát  139
Hama  171, 428, 437–438, 476, 506, 516, 528, 

627–628, 635
Hamburg  594
Harput  282, 459–460, 462, 464, 472–473, 519, 

536, 597
Hasbaya  371, 372
Hasköy  130, 135
Haurán  347, 353, 439, 504, 506, 510, 516, 527, 

548, 626–629, 635
Havasalföld  66–67, 87, 161, 234, 289, 388, 

475
Haydarpaşa  608
Hebron  271, 431
Hedzsasz  489
Hellász  86, 104, 181
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Hindija  260
Hodeida  608, 611
Hollandia  20, 243, 593–595
Holomics  138
Homsz  171, 428, 436, 438, 476, 528, 627, 635
Hrisztianu  122, 140, 142–143, 145
Hüdavendigar  271

I
India  8, 10, 22, 31, 38–39, 56, 69, 181, 183, 

196, 218–221, 402, 405, 417, 442, 451, 
463, 480, 485, 500, 532, 590, 597, 609, 
613, 640, 648

Indonézia  463
Ineboli  608
Ipek (Peć)  344, 345
Irak  17, 68, 82, 170, 172–173, 237, 254, 260, 

293, 348–349, 353, 362–369, 399, 474, 
516, 517, 521, 537, 539, 548, 601, 609, 
619, 636–638, 640

Irán  88, 570
Iskenderun  504, 628–629 lásd még Alexand-

rett a
Ismailca  126
Ismece  130
Iszfahán  507
Isztambul  26, 42–43, 51, 58–65, 67, 69, 73, 

75–76, 79–80, 82–83, 88, 91, 98, 100, 108, 
113, 124–125, 160, 163–164, 171–173, 
180–183, 186–188, 197–199, 201–202, 
228–229, 232, 234–235, 237, 239, 247–
248, 255, 268, 297, 299–300, 330, 343, 
349, 355–356, 359, 364–365, 368–369, 
397, 399, 423–426, 428, 442, 445, 447–
448, 464–465, 467, 474, 476, 479, 482, 
487, 502, 505–510, 521, 534, 536, 542, 
546–547, 550–551, 556, 558–561, 564, 
567, 570, 572, 574–575, 577, 580, 586, 
589, 599, 601, 604, 607, 611, 643, 650, 
652, 654–656, 664, 667–668, 673 lásd 
még Konstantinápoly

Itália  226, 393 lásd még Olaszország
İzmir  60, 70, 78–80, 83, 169, 181, 191–192, 

227, 266, 268, 295, 397, 399, 421, 424, 
439, 456, 459, 462, 464–465, 473, 476, 
479, 507, 509, 511, 513–514, 520, 604, 
607, 642, 649–650, 653, 655–656, 660, 
663–664, 667–668 lásd még Szmirna

İzmiri-öböl  596
İzmit  448, 502, 504, 536, 604, 636

J
Jaff a  298, 350, 357, 359, 362, 432, 504, 506, 

538, 540, 595, 608, 628, 631
Jakoruda  107
Jambol  236, 335
Janina  87, 109, 113–114, 173, 300, 349
Japán  419, 427, 501, 619, 632, 648
Jáva  401
Jedikule  424, 602
Jemen  171, 196
Jenidje  110
Jeruzsálem  261, 349, 354, 358–359, 362, 504, 

506, 540
Jordán folyó  171, 361
Jóreménység foka  509
Jugoszlávia  644, 677
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Kairó  72, 81–83, 159–160, 176–178, 196, 201, 

205, 208–209, 215, 359, 476, 584, 609–
610, 624

Kalafat  392
Kamenica  123
Kanada  595
Kananiya-csatorna  367
Karaagaç  118–119, 125–126, 130–132, 135–

137
Karaferia (Veroia-Pella)  476 lásd még Veria
Karahisar  597
Karak  625
Karamánia  197, 475
Karamürsel (Karamursal)  604
Karasu  132
Karib-tenger  196
Karlóca  88
Karnobat  83, 236, 334–335
Kasaba  262–265, 339, 413, 421, 504, 509, 538, 

611, 656
Kastamonu  32–34, 38, 55, 60, 98, 257, 509, 
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Kasztília  38, 39
Kavala  60, 64, 181–182, 607
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503, 611
Kazanlık  107, 273, 290–291, 308–311, 313–

314, 325, 337, 406
Kelet-Európa  8, 15–16
Kelet-India  499
Kelet-Mediterráneum  21, 555
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320, 329, 353, 378, 380, 384, 387, 389–390

Kerasund (Giresun)  540, 608, 661
Khalika  104
Khalkidiki-félsziget  145
Khartúm  502
Kherszon  59, 187
Khiosz  40, 198, 597
Khor Abdullah  609
Khoraszán  260
Kilíkia  652
Kína  37–40, 67, 218–219, 264, 566, 595, 613
Kirkuk  638
Kis-Ázsia  64, 81, 113, 420–421, 446, 456, 

473–475, 531, 560, 601, 611
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Kis-Szíria  293
Kiyotaki  254, 260, 290, 296–298, 478
Kırkağaç  271
Kırkkilise  331
Kjáfi r Hadji  118, 131, 135
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Kočana  281, 387, 389
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Korova  123
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Köprülü  329
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Kötes  335
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503, 516–517, 537, 539
Köztes-Európa  392
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Krania  112
Kratovo  83
Kréta (Kánea)  76, 180–182, 197, 349, 356, 586
Krím  81, 187, 475, 567
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Kruševo  113
Kuangcsou  268
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Kura  369
Kurdisztán  586–587
Kuvait  265, 609–611
Küçük Çekmece  424–425
Küçük Sejmen  308, 309
Küsztendil  174, 309, 313, 315, 323, 325–326
Küsztendil kaza  313

L
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Larisza  87, 110
Latakia  351, 475, 508, 540, 608, 629
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Lengyelország  72, 243–244, 393
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