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1.  Abstract 

 

In the Ottoman Empire many different social groups, ethnic and religious minorities (Muslims and 

non-Muslims) had lived together under the administrative and military rule of the Sultanate. The 

millet system divided the society based on religion, and the Armenian, the Greek, and the Jewish 

millets are in the focus of our research. The millet system granted these minorities religious, 

cultural, and ethnic continuation to a certain degree, while it provided the opportunity for them to 

be integrated into the politics, economics, and public administration of the empire. A specific type 

of minorities, the middleman minority fills a lack in the society (typically as tradesmen or 

craftsmen). In this essay we would like to determine which minorities could be considered 

middleman minority in the Ottoman Empire, mainly through the empirical analysis of the Greek, 

the Armenian, and the Jewish minorities.  

First, an overview on the millet system is given, we determine its beginnings, evolution and 

during the Tanzimat reforms in the 19th century, its modernization process. We have to explain 

the difference between diaspora and middleman minority, in order to see which minority could be 

labelled as such. The empirical part focuses on the Greek, Armenian and Jewish minorities, and all 

of them have high level of education, skills in craftsmanship, public administration, trade, medicine, 

which is highly valued by the Muslim communities, which lack in those areas and therefore are 

depended on the minorities. The professional skills and knowledge of these minorities fill a lack in 

the society, especially since they have better access to new knowledge coming from Europe, thus 

making the Armenians, the Greeks and the Jews middlemen minorities in the Ottoman Empire. 

Keywords: minority, middleman minority, millet system, Ottoman Empire 

 

 

2.  Bevezetés 

 

Az Oszmán Birodalom, a többi, korai birodalmakhoz (pl.: az indiai mogulokhoz) hasonlóan egy, a 

muszlim elit által kormányzott társadalmi mozaik volt, mely heterogén térségeket és népeket foglalt 

                                                 
1 Doktorjelölt, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola. 
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magába, és maga a muszlim réteg is sokszínű volt. A szultanátus volt az a keret, amely által a kü-

lönböző társadalmi csoportok továbbvihették a társadalmi dominanciájukat (Melis, N. 2013). A 

milletrendszer kialakulása különösen Konstantinápoly elfoglalása (1453) után alapvetően egyfajta 

válasz volt a központi adminisztráció azon törekvésére, hogy számba vehesse és igazgassa a biro-

dalomban élő különböző vallási és etnikai csoportokat. A milletrendszer ezeknek a csoportoknak 

így egyrészt bizonyos fokú vallási, kulturális és etnikai folytatólagosságot biztosított, másrészt lehe-

tővé tette, hogy beágyazódjanak az oszmán közigazgatási, gazdasági és politikai rendszerbe. A millet 

elsődlegesen vallási, és csak másodlagosan etnikai csoport volt, azaz kisebb töréseket okozó nyelvi 

különbségek is előfordulhattak egy-egy milleten belül. A 18. századtól az ortodox milletben a görög 

nyelvet kezdték el mindinkább használni, mint a millet hellenizációjának egyik fő eszközét. A másik 

keresztény, vagyis az örmény milletben nem volt ilyen törekvés az örmény nyelv elterjesztésre 

(Braude, B. – Lewis, B. 1982).  

A Keletrómai Birodalom területén, Konstantinápoly központtal a kereszténység volt az ál-

lamvallás. Ennek megfelelően a kereszténység több csoportja található a térségben: görög ortodo-

xok, örmény ortodoxok, örmény katolikusok, római katolikusok. Amikor II. Mehmed 1453-ban 

elfoglalta a várost, a korábbi birodalomból csak a főváros maradt meg, és elszórtan néhány vár 

Görögországban, melyek idővel bekerültek az Oszmán Birodalomba (Lewis, B. 1981). A kereszté-

nyeket a hódítók nem kötelezték vallásuk megtagadására, az iszlám felvételére, ellenkezőleg, vi-

szonylagos békében élhettek az Oszmán Birodalom területén. A birodalom lakosságának kb. 20–

30%-át alkották, természetesen az új fővárosban arányuk ennél jóval magasabb volt (Flesch I. 

2013).  

Az Oszmán Birodalomban területi felosztás alapján elsősorban provinciákról, vilajetekről 

beszélhetünk, azokon belül pedig szandzsákokra, kisebb területi egységekre osztották az oszmán 

közigazgatási rendszert (Siska K. 2017). Az Oszmán Birodalmon belül nem etnikai, hanem vallási 

alapon történt meg a kisebbségek közigazgatási besorolása, melynek eszköze a millet volt. A nem 

muszlim hitűek számára több millet is megalakításra került, az örmény millet vezetője 1461-től az 

isztambuli pátriárka lett, aki népének nem csak vallási, hanem világi kérdésekben is a vezetője volt.2 

A görög millet vezetője az ortodox pátriárka lett II. Mehmed 1454-es dekrétuma alapján, mely 

dekrétum az ortodox egyház legfőbb vezetőjévé is tette. Oszmán pasa rangot kapott, továbbá ki-

emelendő, hogy a patriarchátus épületében nem az oszmán jogot alkalmazták, hanem a pátriárka 

maga volt a jog (Siska K. 2017). A pasa, millet-başı, legyen az pátriárka vagy rabbi, volt az admi-

nisztratív feje a közösségnek, ő felelt a közösségért az állam felé és fordítva is. Ezen a hivatalon 

keresztül volt fenntartható a három, ilyen módon elismert közösség (görög, örmény, zsidó) pénz-

ügyi és igazságszolgáltatási autonómiája (Braude, B. – Lewis, B. 1982). Alapvetően három fő millet 

létezett: a görög ortodox, az örmény és a zsidó, amelyekhez negyedikként 1831-ben francia és oszt-

rák nyomásra létrehozták a katolikus milletet is, míg végül már 17 különböző millet működött a 

birodalom végnapjaiban (Hofmann, T. 2002).  

Az örmény, a görög és a zsidó kisebbséget is a könyv népeiként tartották számon, és mint 

ilyen, vallási kisebbségként részei voltak a dzimma (dhimmah) rendszernek, mely védelmet bizto-

                                                 
2 Rangban felette állt a katholikosz, aki az összes örmény szellemi vezetője volt. 
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sított számukra az Oszmán Birodalom fennállásáig. A nem muszlim alattvalók az Oszmán Biroda-

lomban mentességet kaptak a dzsizja adó megfizetésével a kötelező katonai szolgálat alól, sőt, az 

adó nem vonatkozott a nőkre, gyerekekre, betegekre, szegényekre. A nem muszlimok azonban ki 

voltak zárva az állami igazságszolgáltatásból a birodalmi bíróságokon, főként vallási és személyi jogi 

kérdésekben (pl. öröklési jog). Kiemelendő azonban, hogy a nem muszlimok választhattak, hogy a 

saría bíróság vagy a saját vallási közösségük bírósága elé kerüljön ügyük. Házassági és válási ügyek-

ben azonban egyértelműen a nem muszlim vezetők rendelkeztek joggal és autoritással (Siska K. 

2017). 

A 19. századra a szultáni hatalom hanyatlásával együtt jellemző, hogy megerősödött a nem-

zetközi nyomás, a birodalom már külső, nagyhatalmi befolyásra, illetve a század eleji (szerb és gö-

rög, 1804-es és 1821-es) felkelések hatására kezdett reformokba. A felkelések elsősorban társadalmi 

elégedetlenség miatt robbantak ki, de hamar politikai és nemzeti dimenziót kaptak (Braude, B. – 

Lewis, B. 1982). 1839-ben kezdődött a Tanzimat időszaka, mely egy több évtizeden át tartó re-

formfolyamatot indított el, melynek célja a birodalom társadalmi és politikai alapjainak modernizá-

lása volt. Az 1839-ben kihirdetett „Nemes Rendelet” garantálta a törvény előtti egyenlőséget a Bi-

rodalom minden alattvalója számára (felekezetre való tekintet nélkül), Abdul-Medzsid szultán a 

tulajdonhoz való jogot is biztosította mindenki számára. Ezt – szintén nemzetközi nyomásra – 

1856-ban megerősítette egy újabb szultáni rendelet, amely további jogokat biztosított a kereszté-

nyek számára. A reformokat az 1876-os alkotmányban is lefektették, azzal együtt, hogy minden 

alattvalót oszmánnak tekintettek, de a milletrendszer sajátos zárványként megmaradt (Hofmann, 

T. 2002). Fontos kiemelni, hogy az 1839-es Tanzimat fermani már a preambulumában rögzíti az 

élet, a tulajdon és a becsület védelmének célját, illetve a törvény előtti egyenlőség szempontjából az 

adók és a katonai szolgálat területén addig meglévő különbségeket szüntette meg (Siska K. 2017). 

Korábban minden birtok és jószág a szultán tulajdona volt, aki az uralmát különböző kép-

viselőkön keresztül gyakorolta (pl.: a pátriárka), ezzel akadályozva meg bármilyen közvetlen súrló-

dást a kormányzat és az egyén között. Az 1839-es rendelet azonban megteremtette az elméleti alap-

ját az egyén és az állam közti közvetlen kapcsolatnak az egyén állampolgári státuszából adódó jogok 

és kötelezettségek alapján. Az oszmán állampolgárság fogalmának bevezetése a milletek szerepének 

gyengülésével is járt, és a milletek egyre inkább a modernizáció útjában álltak több társadalmi réteg 

számára is. Az oszmán kormányzat az oszmanizáció kerékkötőjeként tekintett rájuk, a városi, nem 

egyházi, nem muszlimok számára ez a klérus uralmának fenntartását szolgálta, míg az értelmiség a 

nemzeti ébredés gátját látta a milletrendszerben (Braude, B. – Lewis, B. 1982).  

Fontos kiemelni, hogy az 1856-os reformok során deklarálták, hogy a nem muszlimok 

ugyanúgy polgárai a birodalomnak, mint a muszlimok, így jogukban állt a közszférában dolgozni 

(kivétel: államfői, katonai vezetői, kormányzói, bírói tisztségek), és a nem muszlim diákok egyhar-

madát felvették állami közhivatalokba. Mivel a katonai vezetői területről kimaradtak, a nem musz-

limok számára az ország kereskedelmének ellátásában nyílt nagyobb lehetőség (Siska K. 2017). A 

nem muszlim csoportok a nemzetközi kapcsolatok, különösen a kereskedelem területén voltak ak-

tívak. Akár a határterületeken, akár a birodalom központi területein tevékenykedtek, a nem musz-

limok közvetítőként léptek el a belföldi és külföldi muszlimok és nem muszlimok között. Ez akár 

azt is jelentette, hogy jellemzően ők (az oszmán területek nem muszlim lakosai, görögök, örmények 
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és zsidók) voltak kapcsolatban az európai kereskedőkkel, akik például egy ortodox kereszténnyel 

könnyebben megtalálták a közös hangot (Melis, N. 2013). 

Az oszmán hódítás olyan, hagyományosan több évszázados kultúrájú területeket is érintett, 

melyeknek régi kultúráját nem akarták átvenni a hódítók, azonban a szakértelmükre, mesterségeikre 

szükségük volt. Ezért is élveztek bizonyos fokú autonómiát a vizsgált kisebbségekhez tartozók, 

főként a keresztények és a zsidók. Az iszlám térhódítása után ezért kezdtek el különböző szakmákra 

és mesterségekre specializálódni többek között a közigazgatási és pénzügyi területen, az orvostu-

dományban vagy a kézműves szakmákban (ötvös, kőműves stb.). Demeter Gábor kiemeli, hogy 

egy kétszáz nevet tartalmazó 18–19. századi lista alapján az örmények és a zsidók tették ki az öt-

vösmunkával foglalkozók nagy részét, és mindössze négy muszlim nevét tartalmazott a lista (De-

meter G. 2016). Egészen a birodalom végnapjaiig a muszlimok rászorultak a nem muszlim alattva-

lók tudására ezeken a területeken, főként, hogy az Európából érkező új tudásanyaghoz a kereszté-

nyeknek könnyebb volt a hozzáférés, ami tovább növelte a muszlimok és a nem muszlimok közötti 

egyenlőtlenséget e téren (Mango, A. 1985). A közvetítő kisebbség fogalmával kapcsolatban megfi-

gyelhető, hogy mára kissé nehézzé vált a konceptualizálás. A fogalom jellemzően egy történelmi 

jelenséget jelöl, azaz a mai társadalmakban – főként a bevándorlókra nézve – az alkalmazhatósága 

kérdésessé válik, számos vitára ad alapot az, hogy melyik csoportot tekinthetjük közvetítő kisebb-

ségnek (Douglas, K. M. – Saenz, R. 2007). A tanulmány központi része azzal a kérdéssel foglalko-

zik, hogy mely kisebbségek tekinthetők közvetítő kisebbségnek az Oszmán Birodalomban. Az eset-

tanulmányok során az örmény, a görög és a zsidó kisebbséget vizsgálja a tanulmány ebből a szem-

pontból. 

 

 

3.  Elméleti keret 

 

Az 1930-as évekig a szakirodalom a diaszpóra fogalom alatt csak három népcsoportot értett: a 

zsidókat, az örményeket (a 11. századtól) és a görögöket (Konstantinápoly 1453-as meghódítása 

után, de az elnevezés leginkább 1650-től honosodott meg). A diaszpóra olyan közösségek hálózatát 

jelenti, melyek akár helyhez kötöttek, akár mobilak, de hazájuktól távol élnek (sokszor nem önkén-

tesen), és a diaszpóra tagjai ellenálltak a teljes asszimilációnak, vagy az asszimiláció lehetőségét meg-

tagadták tőlük, vagy mindkettő egyszerre. A diaszpórához tartozás azt is jelenthette, hogy csak má-

sodlagos állampolgárok voltak (Tölölyan, K. 2012). A diaszpóra fogalma általában gazdasági és 

társadalmi tevékenységekkel együtt használatos kifejezés, ami a kisebbség jellemző szerepköréből 

(kereskedő és értelmiség) fakad. Ezáltal alakult ki az a kép, ami a diaszpórakisebbséget közvetítő-

ként, köztes társadalomként, „közvetítő kisebbségként” mutatja be (Bauböck, R – Faist, T. 2010). 

Először a közvetítő kisebbség fogalmát kell tisztázni. A közvetítő kisebbség3 – jelen tanul-

mányban megjelenő értelemben – a szakirodalomban az 1960-as években jelent meg, Edna Bo-

nacich használta először az 1973-ban megjelent tanulmányában (Bonaicich, E. 1973). Azonban ere-

                                                 
3 Maga a kifejezés Hubert Blalock-tól származik. 
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detileg a zsidóság szerepét volt hivatott leírni, erre tettek kísérletet a fogalom megalkotói, akik sze-

rették volna magyarázni a zsidóság szerepét (talán a zsidó népre alkalmazható leginkább a közvetítő 

kisebbség fogalom a történelem folyamán, hiszen számukra a diaszpórában való életnek hagyomá-

nya volt), és a velük szembeni ellenszenv kialakulását a középkori és a modern Európában (Zenner, 

W. P. 2008). A társadalomban egy bizonyos területen hiány keletkezik, ezt a társadalmi rést tölti be 

egy más nemzet, vagy egy más szempontból elkülönült társadalmi csoport pl.: bevándorlók. Ilyen 

társadalmi rések a feudális, de a modern, ipari társadalmakban is keletkeznek. Korábban jellemzően 

a kereskedelem és a kézművesség területén volt megfigyelhető a hiány, amit a közvetítő kisebbség 

töltött be.  

A többségi társadalom és a különböző kisebbségi csoportok közötti súrlódást az adta, hogy 

míg előbbiek függési viszonyban voltak (például alkalmazottként vagy vásárlóként), addig utóbbiak 

sikeresek kereskedőként, vagy egyéb foglalkozásaikban illeszkednek be a társadalomba. Minél sike-

resebb volt a kisebbség, annál inkább nőtt az ellenszenv, különösen azért is, mert a társadalmi elittel 

is jó viszonyt ápoltak a közvetítő kisebbség tagjai. Gazdasági növekedés esetén kisebb lehetett az 

ellenérzés, de egy elszegényedő társadalomban értelemszerűen megnőtt a gyűlölet a kisebbséggel 

szemben. Ezen kívül konfliktusok forrása lehetett a versenytársként való megjelenés, ha a kisebbség 

saját üzleteiben olcsóbban adta az árut, akkor az árverseny miatt a többségi társadalom tagjaival a 

konfliktus elkerülhetetlen. De a munkának is eltérő ára van: a bérversenyben a kisebbségen belül 

alacsonyabb bérért, de lelkesen dolgoznak (többnyire ugyanazon etnikum tagjai), míg a többségi 

társadalom számára nem adott ez a lehetőség. A kisebbségnek versenyképességük megőrzése érde-

kében alacsonyan kell tartaniuk a költségeket, hiszen teljes mértékben az általuk működtetett gaz-

daságtól függenek, kívülállásuk egyben azt is jelenti, hogy nem lehetnek részei a társadalmi előreju-

tás rendszerének (Nyiri, P. 2006).  

A közvetítő kisebbség egy sajátos határvonalon, a társadalom elitje és az alsó réteg között 

helyezkedik el, középen, egyfajta sajátos középrétegként fogható fel. Ez a többségben lévő társada-

lom struktúrájából is fakad, ahol ezek a kisebbségek megjelennek, ott a társadalmi berendezkedés 

ad rá lehetőséget pl. a feudális társadalmakban az arisztokrácia és a parasztság közti társadalmi sza-

kadék betöltésére. Ahogy Bonacich (1973) kifejti, több szempontból is ideális ez a réteg a kereskedő 

szerepének betöltésére: egyrészt a kívülállás miatt nem kötik a társadalom más tagjai számára érvé-

nyes korlátok: bárkivel kereskedhetnek. Másrészt ezt objektívan teszik, azaz nem kedveznek egyik 

vagy másik félnek a családi kötelékek miatt; harmadrészt pedig az elit számára egyfajta „puffer zó-

nát” alkotnak az alacsonyabb társadalmi rétegek felé. 

Jellemző vonásuk az önkéntes szegregáció, a saját kisebbségen belül való házasodás, vala-

mint a saját nyelv és vallás őrzése. Jellemző volt a „haza” kialakításának gondolata, mely sok esetben 

ellenérzést szült a befogadó társadalom számára. Úgy érezték, egy alapvetően idegen társadalmi 

réteg bír hatalmas befolyással felettük. Fontos megjegyezni, hogy a közvetítő kisebbség tagjai nem 

politikai hatalomra vagy uralomra törekednek, így nem lesznek politikailag meghatározók az adott 

államon belül. Politikai aktivitást leginkább a saját érdekükben fejtenek ki, amikor a közösségről 

való döntéseket igyekeznek befolyásolni. 
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4.  Esettanulmányok 

 

A fogalmi keret tisztázása után a vizsgált kisebbségek, a görögök, az örmények és a zsidók helyze-

tének elemzése következik létszámuk, társadalomban betöltött szerepük alapján.  

 

4.1. Örmény esettanulmány 
 

Az örmények – ókori és középkori előzmények után – önálló államiságra a 20. század elején tettek 

újabb kísérletet, azonban a Szovjetunió szomszédságában nem sokáig maradhattak önállóak. Csak 

1991-ben, a Szovjetunió bukása után sikerült önálló államot létrehozniuk. Az oszmánok és az 

örmények kapcsolatának vizsgálata során az Oszmán Birodalomban betöltött szerepükről, 

társadalmi helyzetükről, nyelvükről, vallásukról kell szólni.  

Már a 6. század óta éltek örmények Konstantinápolyban, számukat a 20. század fordulóján 

200–250 ezer főre becsülik. Kézművesként, kereskedőként, illetve vállalkozóként a társadalom alsó 

és középső rétegéhez tartoztak (Hofmann, T. 2002). Az oszmán időkben a külföldiek a török 

gazdaság tartóoszlopaiként jellemezték az örményeket, akik kiterjedt kapcsolati hálózatuknak 

köszönhetően erős gazdasági kapcsolatokat tartottak fenn más nemzetekkel is. Sajátos céhrendszer 

szerveződött a belső verseny féken tartására, a 18. századra csak a fővárosban 72 örmény céh 

működött (Bonacich, E. 1973). 

Az örmény millethez tartozók egy része az örményen kívül a törököt is beszélte, és 

kapcsolatokat tartottak fenn a görög, erdélyi és krími területekkel. Nyelviségük azonban nem olvadt 

be a törökbe, hiszen – bár többnyire törökül beszéltek – írásban saját betűikkel jegyezték le a 

szövegeket, nem használták az oszmánok által alkalmazott arab írásjeleket. Ezt is tekinthetjük az 

egyik oknak, amiért az ifjútörök mozgalom4 során nem sikerült az örményeket a török népbe 

beolvasztani, és megtartották különállásukat. Jellemzően városi területeken éltek, falvakban ritkán 

fordult elő nagyobb számú örmény lakosság. A jogállásuk az iszlám törvény szerint ugyanaz volt, 

mint a többi nem muszlim kisebbségé: társadalmilag és jogilag alacsonyabb rendűnek számítottak, 

és magasabb adót is kellett fizetniük (Göçek, F. M. 1993). 

Ahogy fentebb már jeleztük, számukra zárva volt a társadalmi hierarchiába való 

bekapcsolódás, így nem viselhettek katonai vagy állami tisztséget. Így olyan foglalkozásokat 

választottak, amelyek nem kötődtek a társadalmi hierarchikus rendhez: a gazdaság, a kereskedelem, 

az orvoslás, és a jog felé fordultak. Az örmény diaszpóra hasonló jellemvonásokat mutatott 

Erdélyben, a lengyel területeken, a Krím-félszigeten is: az örmények kereskedőként, a gazdasági élet 

szereplőiként váltak híressé. Néhány tehetősebb kereskedő még a lengyel király számára is 

kölcsönzött pénzt, illetve kiváltságokat kaptak a vallásuk szabad gyakorlására (Flesch I. 2013).  

Gyarapodásuk, külföldi kapcsolataik, a társadalomban betöltött szerepük miatt a befogadó 

társadalom tagjai ellenszenvvel, sőt gyűlölettel viseltettek irántuk. A fellángoló nacionalizmussal 

együtt az 1910-es évekre az ifjútörök mozgalom egyik legfőbb bűnbakjának az örmény kisebbséget 

kiáltotta ki, ez vezetett az 1915-ben bekövetkezett katasztrófához. Az I. világháború előtt jelentős 

                                                 
4 Az ifjútörök mozgalom az Oszmán Birodalom végnapjaitól, a 19. század fordulójától jelen lévő, meglehetősen hete-
rogén, nacionalista mozgalom volt, mely a 1908-as puccs után tett szert jelentős befolyásra. 
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számú örménység élt az Oszmán Birodalom területén, számuk közel elérte a kétmilliót. Becslések 

szerint mára kb. százezer keresztény maradt Törökországban, 50 ezer örmény ortodox él 

Isztambulban, kb. 15 ezer az ország más területén.  

 

4.2.  Görög esettanulmány 
 

A kisebbségek, így a görögök isztambuli jelenlétének gyökerei a bizánci időkre nyúlnak vissza, 

amikor a város a főváros, és jelentős kereskedelmi központ szerepét töltötte be. Miután II. Mehmed 

meghódította a várost, újra aktív fővárossá, és népes központtá szerette volna tenni. Mivel az 

oszmánok kevés tapasztalattal rendelkeztek a Nyugattal való kereskedésben, így szükségük volt 

kereskedelemben jártas, és a külföldi kereskedőket ismerő emberekre: többek között nyugati 

kapcsolatokkal rendelkező görögökre. A 16–17. századra már jelentős nem muszlim népesség élt a 

fővárosban. A görögök számos templommal rendelkeztek, illetve a 17. századra megjelenő több 

mint 3000 üzlet jelentős része is az ő kezükben volt. Hajótulajdonosként, szőrme-, illetve 

ékszerkereskedőként is nagy jelentőségük volt a görögöknek, ezen felül tolmácsi feladatokat is 

elláttak. A 18. században a gazdag és kapcsolati hálóval rendelkező görögök politikai szerepet is 

kezdtek játszani, és egyfajta nemzettudat kiépítésén kezdtek dolgozni (Braude, B. – Lewis, B. 1982).  

A görög millet sokszínű volt, számos etnikumot tartalmazott bolgároktól szerbeken, 

albánokon át románokig, illetve maguk a görögök sem voltak homogénnek mondhatók (pl. 

különböző nyelvjárásokat beszéltek Kappadókiában, Pontosban vagy épp a Kayseri régióban). A 

nagyfokú etnikai heterogenitás mellett jelentős társadalmi különbségek voltak jelen a milleten belül.  

A 19. század elejéig azonban nem volt ellentét köztük, bármilyen ellenérzés leginkább a 

muszlimok, zsidók, illetve a nem ortodox keresztények felé irányult. A görög nacionalizmus 

eszméje, ami a millet egységét veszélyeztette, nem a milleten belülről, hanem Nyugat- és Közép-

Európából indult, különösen Franciaország, Olaszország és Oroszország görög diaszpóráiból. 

Amikor 1830-ban megalakult a független görög állam, a közel kétmillió, az Oszmán Birodalom 

területén élő görögből csupán közel háromnegyed millióan éltek az új állam határain belül. A görög 

állam fennállásának első évszázada során a fiatal görög állam egyik legfőbb törekvése volt a még a 

birodalomban élő görögség „megváltása”, bár megjegyzendő, hogy jó részük elégedett volt a 

kialakult helyzettel. Érdemes kiemelni, hogy a Tanzimat reformok és az 1839-es és 1856-os 

rendeletek nagyban hozzájárultak a birodalomban élő görögség gazdasági és demográfiai 

növekedéséhez. Sőt, a függetlenedés után elkezdődött egy migrációs folyamat vissza az Oszmán 

Birodalomba, az ott elérhető szélesebb körű lehetőségek és az anyaország elmaradottabb helyzete 

miatt. Izmir görög lakossága az 1830-as éveket követően húszezerről hetvenötezerre nőtt 1860-ra. 

Anatóliában és a birodalom európai területein a vidéki görög lakosság főként farmerként, 

kereskedőként és boltosként élt, a nagyvárosokban, kereskedelmi központokban a bankszektor, 

hajózás, a kereskedelem és a szabadfoglalkozások területén tevékenykedtek, illetve az oszmán 

diplomáciában is megtalálták helyüket (Braude, B. – Lewis, B. 1982).  

A kisebbségek tagjai közül kivételes esetben tudtak csak az oszmán adminisztráció felső 

köreibe jutni, érdemes kiemelni a görög Demetrius Cantemirt a korai 18. századból, aki moldovai 

hercegi rangra emelkedett. A balkáni tartományban szolgálták a szultánt a görög dragománok 
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(tolmácsok), akikhez Demetrius felmenői is tartoztak. Ennek megfelelően Demetrius a muszlim 

hivatalnokokat mrgillető oktatásban részesült, így magánórákat vehetett és a közösségében működő 

iskolába járhatott. Érdemes kiemelni, hogy az oktatás területén a nem muszlim kisebbségek számára 

(kezdetben a muszlimokkal ellentétben) elérhetőek volt az európai hatalmak által a birodalomban 

alapított iskolák is. A 19. században, különösen az 1830–1880-as években, a nyugati hatalmak 

oszmánok iránti gazdasági és politikai érdeklődésével párhuzamosan, jelentősen megnövekedett a 

külföldiek által alapított iskolák száma az Oszmán Birodalomban: amerikaiak, franciák, britek, 

németek, olaszok is alapítottak iskolákat főként az arab területeken, de görögök és örmények is, 

akik leginkább a kis-ázsiai területre koncentrálták erőfeszítéseiket. Olyannyira, hogy az 1870-es évek 

elejére, a konstantinápolyi görög közösség iskoláiban több ezer diák folytatta tanulmányait (Göçek, 

F. M. 1993). Kiemelendő, hogy az állami hivatalok nem avatkoztak be a nem muszlim iskolák 

ügyeibe, a szultán a nem muszlim közösségek számára autoritást és emellett teljes felelősséget is 

adott az oktatási, kulturális intézmények, illetve templomok és a kórházi ellátás biztosítására. Ennek 

megfelelően nem is részesültek anyagi támogatásban a központ részéről, és fenntartásukat a 

közösség tehetősebb tagjai biztosították (Siska K. 2017). 

Fentebb utaltunk arra, hogy egyes mesterségekben, szakmákban a nem muszlimok 

természetes előnyt élveztek a muszlimokkal szemben, ahogy Fodor Pál (2010, 57. o.) rámutat: „Az 

európai nagyhatalmak és a birodalom vallási kisebbségeinek együttműködése folytán a muszlim 

kereskedők lehetőségei egyre zsugorodtak, miközben például a görögök – különösen a Fekete-

tenger megnyitása óta – fokozatosan a legfőbb közvetítőkké léptek elő a levantei 

kereskedelemben.”  

 

4.3.  Zsidó esettanulmány 
 

A zsidó közösséget az Oszmán Birodalomban, kezdetben a rabbik, valamint gazdasági és politikai 

kérdésekben befolyással bíró személyek irányították; elsődlegesen az isztambuli főrabbi, illetve az 

egyéb, helyi közösségek rabbijai. A zsidók számára nem volt újdonság az oszmán milletrendszer, 

illetve az abban alkalmazott önrendelkezés. Korábban a keresztény Európában és az iszlám 

világban is maguk rendezték belügyeiket a Talmudra támaszkodva, mely megadta az elméleti alapját 

a rabbi vezető szerepének. Az évszázadok során azonban az isztambuli főrabbi vezető pozíciója 

meggyengült, és egyre inkább előtérbe kerültek a helyi közösségek, és azok vezetői. Fontos 

különbséget jelez ez a másik két millethez képest, ugyanis a zsidó közösség esetében nem volt 

kiépített és hagyományos hierarchia, sem pedig központ, mint a többi millet esetében (Fodor P. 

2010). 

A szefárd zsidóságot a 15. század végén (az 1492-es spanyol reconquista után) űzték el 

Spanyolországból, és telepedtek le aztán az Oszmán Birodalomban. II. Bajazid hajókat küldött a 

megmentésükre és befogadásuk után a spanyol (ladino) nyelv használata is engedélyezett volt 

számukra (Siska K. 2017). Az oszmán udvari körökben a spanyol királyt bolondnak tartották amiatt, 

hogy egy ellenséges hatalmat gazdagított hasznos alattvalókkal, miközben ő maga saját királysága 

számára elvesztette ezt az értékes népcsoportot. Különösen annak fényében nyer jelentőséget ez 

az állítás, hogy a főváros elfoglalása utáni 40 évben jelentősen megnőtt a zsidók szerepe a város 
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fejlődésében, főként a kereskedelem területén. Számos üzlettel rendelkeztek a város különböző, 

fontos piacain, de sokszor kikötők vagy a város más bejáratainak közelében telepedtek le, ahol 

fontos szerepet játszottak a beérkező áruk értékelésében és további feldolgozásában. Egy időben 

ők vezették a vámházakat Gallipoliban, a bejövő áruk egyik legfontosabb kikötőjében. Ezen kívül 

ők felügyelték a pénzverdéket is, így nem túlzás kijelenteni, hogy az isztambuli zsidók, és a 

Spanyolországból érkezett társaik roppant fontos szerepet töltöttek be (Braude, B. – Lewis, B. 

1982). Az Ibériai-félszigetről menekült zsidók elsősorban Szalonikiben és Isztambulban telepedtek 

le, de nagy számban éltek például a Balkánon Szkopjéban, Belgrádban, Szarajevóban is (Kitanics 

M. – Pap N. 2014). 

Olyan tudással rendelkeztek a kereskedelem, pénzügyek, orvostudomány, illetve 

gyapjútermékek előállítása terén, mellyel a muszlimok sok esetben nem rendelkeztek, így hamar 

gyarapodásnak indultak a 16. század folyamán (Mango, A. 1985). A 17. századig a zsidók fontos 

szerepet töltöttek be az oszmán gazdaságban, azonban szerepük visszaszorult a keresztény 

versenytársak megjelenésének, a hatalmas adóknak, a janicsárok zaklatásának (fosztogatás, 

gyújtogatás), illetve az erős vezetőréteg hiányának köszönhetően. Ezek következtében megindult 

az elszegényedés, a nyomor és a túlnépesedés is a zsidó gettókban. Isztambul, melynek a 20. század 

fordulójára egymillió körüli lakosa volt, 1904-re már 65.000 fős zsidó közösségnek adott otthont. 

A 19. század folyamán is megindult a zsidó lakosság számának növekedése köszönhetően a 

partmenti kereskedő- és iparvárosok fejlődésének és a bevándorlásnak. Utóbbiak száma akkor nőtt, 

amikor az Oszmán Birodalom szomszédságában háború tört ki és nagy számban menekültek ide 

(Braude, B. – Lewis, B. 1982). A 20. század elejére így ismét megerősödött a kisebbség, és a 

birodalom végnapjaiban, illetve az utódállamokban átvették a keresztények szerepét közvetítőként 

a nyugati vállalatok felé, átformálva a milletek gazdasági szerepét (Mango, A. 1985). 

 

 

5. Konklúzió 

 

Összefoglalva elmondható, hogy az Oszmán Birodalom területén élő zsidók, örmények és görögök 

jellemvonásaikban megfelelnek a közvetítő kisebbség fogalmának. Mindhárom csoport 

évszázadokon át jelen volt az Oszmán Birodalom életében és számarányuk változása ellenére 

alapvetően jellemvonásaik is hasonlóak maradtak. A társadalomban kívülállóként jelentek meg egy 

sajátos határvonalon, a társadalom elitje és az alsó réteg között és tagjai nem törekedtek tényleges 

politikai hatalom megszerzésére. Megtartották nyelvüket, azonban remekül alkalmazkodtak a 

befogadó ország nyelvéhez is, egyfajta hidat képezve a társadalmi rétegek (elitek, szegények) között. 

Különösen jól működtek a birodalom határterületein és kikötőiben, ahol több európai ország 

kereskedőivel vallási rokonsággal vagy nyelvi ismeretekkel rendelkeztek. Ezzel is alkalmassá 

válhattak arra, hogy közvetítők legyenek az oszmánok és a külföldi gazdasági szereplők között.  

A többségi társadalom tagjaihoz képest kiemelkedőnek mondható a köreikben 

tapasztalható iskolázottság, mivel nem csak a befogadó ország, hanem akár külföldi iskolák is nyitva 

állhattak előttük. Ezen kívül olyan szaktudással rendelkeztek, a kézművesség, a közigazgatás, a 

pénzügy és az orvostudomány területén, mely a muszlim többségi társadalom számára értékessé 
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tette őket. Ez a bizalom pedig egyfajta függőségi viszonyt hozott létre a többségi társadalom és a 

kisebbségek között. Szerepük akkor is jelentős volt, amikor a külföldről érkező újításokat kellett 

adaptálni az oszmán államban. Jelentős szerepüknek, gazdasági súlyuknak, szaktudásuknak és 

elzártságuknak köszönhetően a befogadó társadalom ellenérzésekkel lehetett irántuk, hajlamos 

bűnbakként tekinteni rájuk. Az empirikus elemezés során több példa is bizonyítja, hogy az Oszmán 

Birodalom területén az örmény, a görög és a zsidó kisebbség is közvetítő kisebbségnek tekinthető. 
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