
FODOR P Á L 

EGY SZELDZSUK INTÉZMÉNY tJTJA MAGYARORSZÁGRA: 
A DZSEREHOROK 

A korai oszmán krónikák feljegyzései szerint a XV. sz. elején, az ankarai 
csata idején új katonai elem jelent meg az oszmán hadseregben, amelyet hol 
szerehor, hol dzserehor néven említenek a krónikák szerzői. Néhány évtized
del későbbi események kapcsán cserihor, szarahoridesz stb. név alatt megem
lékeznek ugyanerről a csapatról egyes nem mohamedán tudósítások, történeti 
munkák is, s a XV. sz. második negyedében már oklevelekben is feltűnik, 
majd egyre gyakrabban szerepel a dzserehor név, jelezvén, hogy időközben fon
tos katonai és társadalmi intézménnyé vált. 

A dzserehorok szervezetét, funkcióját vagy akár elnevezését illetően azon
ban már a kortársak leírásaiban több bizonytalanság, ellentmondás érhető tet
ten, s ugyancsak problémák merülnek fel az okleveles forrásokkal kapcsolat
ban. 

A dzserehorokról a század elején kialakult és mindmáig élő képnek elsősor
ban Muhieddin XVI. sz-i török történetíró munkája, ill. annak latin nyelvre 
átültetett változata szolgált forrásául. Eszerint a „szarahorok" „ . . . utakat épí
tenek, árkokat temetnek be, aknákat ásnak és_más piszkos munkákat vállalnak 
magukra."1 Ezt a saját korszakának gyakorlatát általánosító jellemzést a dzse
rehorokról megemlékező modern munkák is követték, bár egyesek némi ki
egészítést fűztek hozzá. Egy ismeretlen szerző 1913-ban azt írta, hogy ,,az osz
mán állam korai időszakában szerahornak azokat a személyeket nevezték, aki
ket a hadsereg málnájának szállítására és más egyébre, valamint olyan termé
szeti katasztrófák idején, mint pl. földrengés, az elpusztult helyek kijavítására 
használtak. Ezek a keresztény lakosságból kerültek k i . . ."2 Ehhez, néhány 
újabb forrás alapján,, sokáig lényegében annyit tettek hozzá, hogy mindezeket 
zsold (ill. bér) ellenében végezték.3 Egy későbbi, figyelemre méltó, bizonyításá
ban azonban elnagyolt és igen ingatag alapokon álló elképzelés szerint a 

1 Lewwlavius, J'..' Históriáé Musulmmae Turcorum de monumentis ipaorum exscrfptae libri XVIII, Erancofurti, 
159.1. 514. o. ; v. ö. :U(S—47., 518. o. (A műről és fordításairól ld. Babinger, Fr.: Die Geschieh! »schreibet' der Osmanen 
und ihre Werke. Leipzig, 1927. 73. o.) A. dzssrehorról írtakra felhívta a figyelnie, Mordtmami, J. H.: Zu den türkischen 
Urkunden. De:- Islam, IX/1919. 10(1. o. 

2 A i.i Disi.'-''b' tarihi [ Asikpasa'záde krónikája — ismertetés]: Milli Tetebbülar Mecmuasi. c. 2. s. 4., 179. o. 
3 Uzuiľ-ii-xili. I H.: O-ininli deviati tejkilatindan Tvapukulu Ocaklari [-U udvari gárda —mint az oszmán ál

lamszervezet esí.vik elema] !. inkára, 194:5. :',. o.; Uő: 0<mtnli tarihi [Oszmán történet] II . , Ankara, 19753. 571. o. 
FJzunçarfilit kóve, i: Pakalin, AI. '/, : Oimanli tarihi deyimleri ve terimleri sözlügü [Az oszmán történetre vonatkozó 
kifejezések és terminusok Szótára] I.. Istanbul, 194<i. 280. o. és i. m., III . , Istanbul. 1951. 175. o. Alkalomszerűen 
besoroz i t t kereaztény katonáknak tartja a diserehorokat. Irvdcik, H.: The Ottoman Method of Conquest: Studia 
[slamica, 11/1931, 117. o. 

— 354 — 



XV. században a dzserehorokat az avariz-adó keretében toborozták oly módon, 
hogy zsoldjukat a nevezett adó ellenében az alávetettek fizették.4 

Az elnevezést és ezzel kapcsolatban a dzserehorok eredetének kérdését il
letően, miután a kezdetekre vonatkozó források eleve nem voltak egységesek, s 
később is többféle névalak élt egymás mellett, számos elképzelés látott napvi
lágot.5 Mindennek ellenére a dzserehorok azonosítása elég korán sikerült: a 
fentebb idézett cikk szerzője mutatott rá, hogy önálló alakulatról van szó, 
melynek a szilahsor, szalahor, szerahor intézményekkel, tisztségekkel semmi 
kapcsolata nincsen.6 Valamivel később az eredet és átvétel kérdésében is meg
nyugtató megoldás született. M. F. Köprülü alapvető tanulmányában az oszmán 
dzserehor-szerehor nevet az Ibn-i Bibi-nél előforduló edzsrihar, „napi illet
ményt húzó", „zsoldos" jelentésű szóval vetette össze, s a dzserehor szó dzsere 
tagjában7 az edzsri — szó egyes számú [csira] alakjának rontott formáját, s 
így a dzserehor és edzsrihar azonosságát ismerte fel.8 Ezek alapján vonta le 
a következtetést, hogy az oszmán intézmények jelentős részéhez hasonlóan 
ebben az esetben is anatóliai szeldzsuk intézmény átvételéről van szó9 

Ismeretes, hogy Ibn-i Bibi több olyan esetet említ, amikor a szeldzsuk udvar, 
iíl. egyes vezérek edzsrihárok alkalmazásával kísérelték meg seregeiket meg
növelni, vagy ütőképessé tenni.10 Erre a legtöbbször igen nehéz, kiélezett hely
zetekben került sor. Ehhez a módszerhez nyúlt II. Giyaszeddin Keyhüszrev 
szultán 1243-ban a kelet felől támadó mongolok ellen készülődve, ugyancsak 
— többek közt — edzsriharokat küldött Semszeddin Iszfahani 1249-ben a ha
tárvidékre, mikor az ott kitört nagyméretű lázadás leverésére bevetett seregek 
kudarcot vallottak, s ilyen egységek alkották jelentős részét azoknak a csa
patoknak, melyekkel Mu'ineddin Perváne 1266-ban detronizálta és megölte IV. 

4 Akdag, M.: Türkiye'nin iktisadi ve içtimai tarihi [Törökország gazdaság- és társadalomtörténetei I. Istanbul 
IÜ742, 42(5. o. és i. m: II . Istanbul, 1974. 110. o. 
" 5 Az Äsikpasazádénál és Nesrinél szereplő -szerahor ill. szerekor (1. Asikpasaza.de: Tevarih-i Al-i Osman [Az Oszmán-

ház története] Istanbul, 1332/1914. 77. o. és Mehmed Nesri: Kitab-i Cihan-Nüma, Nesri tarihi [Nesri krónikája] 
I., Haz. Unat, F. R. — Köymen, M. A. Ankara, 1949. 348. o.), valamint az Urudzsnál előforduló dzserehor, cserekor 
(1. Babinger, F.: Die frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch. Hannover, 1925. 33—34. o., 103., 50., CO. és 119. o.) 
ugyan nagyjából a fő variánsokat fedik, de mellettük a további változatok sora található. így pl. az anonim króni
kákban a következők: szerkor, szarakor, szirahor, szerekor stb. {Giese, F.: Die altosmanischen anonymen Chroniken 
I. Breslau, 1922. 08. és 200., 71., 114. o.). A hivatalos iratokban a XVI. században legtöbbnyire a dzserehor alak hasz-
nálatos (Istanbul, Bajbakanlik Arsivi, Mühimme dît téri 5. k., 606, 349., 041,642, 664. stb. o.), de előfordul a szerahor 
(uo. 373. o.) és dzseráhár forma is (uo. 593, 599, 601, 602. o.). Ugyenez áll a XVII. századra is (1. Drezda, Sächsische 
Landesbibliothek, H. No. Eb 387. és Wien, National-Bibliothek, Türk, Hss. Mxt. 083. I t t jegyzem meg, hogy a to
vábbiakban, az idézeteken kívül a leggyakoribb dzserehor változatot fogom használni). A dzserehor név körüli bi
zonytalanság miatt érthető, hogy miért kísérelték meg oly sokféle szóval kapcsolatba hozni. Fordították már lónak 
(Nöldeke, T.: Auszüge aus Negri's (ieschiehte des osmanischen Hauses: ZDMGr XV/1861, 302.), származtatták a 
szilalisor-ból (fegyverhordozó), szalahor-ból (udvari tisztség) (1. Asikpasazade: i. m. 77. o., a kiadó jegyzete), jelle
mezték „Pionier"-ként, miközben a szuhrahor (robotoló)-ból vezették le (Taeschner, F.— Wittek, P.: Die Vezirfamilie 
des ömdarlyzade [14—-15 Jhdt.J und ihre Denkmäler: Der Islam, XVIII/1924,H. 1/2., 88. o.; ez utóbbi etimológiát 
aszila-hsor-bol való magyarázattal együtt már kifogásolta Köprülüzade, M. F.: Bizans miiesseselerinin osmanli 
miïësseselerine te'siri hakkinda bazi míilahazalar [A bizánci intézmények hatása a/, oszmán intézményekre): Türk 
Hukuk ve Iktisat Tarihi Mecmuasi, 1/1931, 247. o.; ezt később maga Wittek is visszavonta, 1. Zu einigen friihos-
manisehen Urkunden: WZKM 54/1957, 249. o.), magyarázták istállómesternek — az egyébként egyező alakú, s való
ban ilyen jelentésű szó—úgy tűnik tudatos — felcserélésével (1. Moravcsik, Gy.: Byzantinoturcica. Sprachreste der 
Türkenvölker in den byzantinischen Quellen II., Berlin, 1958, 208. o.), és még sok másnak, melyeknek — eisé'sorban 
a különböző szótárak értelmezéseinek — felsorolása megtalálható: Lutfipasa: Tevarih-i Al-i Osman [Az Oszmán-ház 
története |. Istanbul, 1341/1922.121—122. o. 3. jegyz. és 161—62. o. 2. jegyz. Kräelitz, F. magyarázata (árok- v. sánc-
ásó — 1. Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasi V/1330, 250. o. 5. jegyz.), ha a XVI—XVII. századi viszonyokat vesz-, 
szük alapul, nem áll messze a valóságtól, de az etimotógia nem helytálló (1. alább ehhez a 8. jegyzetet.) Korán fel
ismerte viszont, egyik, XVI. századi jelentését Fekete Lajos, amikor ,,munkás-csapat"-nak fordította (Türkische 
Schriften aus dem Archive des Palatínus Nikolaus Esterházy, Budapest, 1932, 382. o.) 

ß Asikpasazade tarihi (ismertetés)-179. o. „ 
7 A második tag ui. mindkét szóban ugyanaz: a horden ige radixa (töve). 
8 Köprülüzade, M. F.: Bizans müesseseleiinin, 247. 6. Az edzsrihárról 1. még Uzuncarsüi, I. II.: Osmanli devleti 

teskilatina medhal [Bevezetés az oszmán állwnszervezet történetébe]. Ankara, 1970. 105 és 111. o. 
, .9 Köprülüzade, M. F.: i. m. 240—247. o. Egyébként Ibn-i Bibi eredeti műve is megjelent azóta facsimile kiadás

ban (1 Ibn-i Bibi: El-Evamirü'1-Ala'iyye Fi'I-t'muri'l-cAla'iyye Hazirl. Érzi, A. H. Ankara, 1950) s az 520. lapon elő
forduló dzserehár forma megerősíti Köprülü állítását. Nem egyértelmű a helyzet azonban a szerahor alakkal kapcso
latban. Bár kétség nem merülhet fel aziránt, hogy az oszmánliknál a dzserehor és a szerehor azonos, nyitott kérdés, 
miként alakulhatott ki a dzserehorból a szerahor forma — h:t egyáltalán abból alakult ki. Elképzelhető, hogy a sze
rahor önálló szó, ugyanannak a kategóriának a kifejezésére. 

10 Köprülüzade, M.~F~ }. m. 246—47. o., Uzuncarsüi, I. H.: i. m. 105. és 111. o, .,. . - „• 
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Kilidzs Arszlán szultánt.11 Sajátos módon ezeket a zsoldosokat általában a tár
sadalom legmozgékonyabb elemeiből, a különféle nomád törzsek tagjaiból to
borozták, akik előbb, úgy tűnik, egyszeri alkalmakra „adták el" magukat, majd 
a későbbiekben a belső harcok, a politikai zűrzavar kiteljesedésével kialakul
tak olyan csoportjaik, amelyek egy-egy főnök vezetése alatt erre specializálód
tak.12 

Ha azokat az oszmán híradásokat olvassuk, melyek a dzserehoroknak az osz-
mány hadseregben való megjelenéséről szólnak, mindenekelőtt a történelmi 
helyzetben levő hasonlóság ötlik szembe. Miként valamivel több, mint 150 évvel 
korábban a szeldzsuk uralkodó, I. Bayezid szultán is a keletről — a Timur ré
széről — fenyegető nagy támadás küszöbén, szembeszállni képes haderő kiállí
tásán fáradozva próbálkozott addig még nem látott számban segédcsapatokat 
gyűjteni. Mint Nesri elmondja, ,,... miután a maga országából kirendelte össze
írt harcosait (yazilu leskerin), más országokból is hozatott, sőt még Isztanbul-
ból is érkeztek katonák. A tartományokból és városokból pedig szerehorokat 
rendelt ki. Rum vilajetjéből először Bayezid han idejében rendeltek ki sze
rehorokat, vezíre, Ali pasa tanácsára."13 Asikpasazáde szerint, aki szintén be
számol az eseményről, az Isztanbulból kért katonák is „szerahorok" voltak és 
— művének isztanbuli kiadásában — Ruméliát (tehát Európát) adja meg mint 
olyan területet, ahol dzserehor-gyűjtés először 1402-ben történt.1/l Nézetem sze
rint itt különböző megfontolások alapján mégis a Nesri által említett Rum vi
lajetjét, azaz Szivasz, Tokát, Amászia vidékét kell értenünk, amely kevéssel 
ezelőtt került oszmán fennhatóság alá;15 abban viszont nincs okunk kételked
ni, hogy a bizánciak is dzserehorokat küldtek. 

így Rum vilajetje és Isztanbul jelölhető meg olyan területként, ahonnan 
1402-ben első ízben érkeztek dzserehorok, következésképpen a birodalom egyéb 
részein már korábban alkalmazhatták a sereggyűjtésnek vagy kiegészítésnek ezt 
á'niódszerét. Ezt erősíti meg Urudzs, aki — a keresztény segéderőkről is bő
vebb tájékoztatást nyújtva — ezt írja: ,,... Yildirim hán mindenfelé leveleket 
küldött, sereget gyűjtött: Anatoliból és Rumiliből akindzsikat és cserehorokat. 

11 Duda, II. W.: Die Seitschakengeschichte des Ibn-i Bibi, Munksgaard, Kopenhagen. 195í). 225, 252, 288 
89. o., ľon-i,Bibi: El-EvamUü'1-Ala'iyye, 520, 584, 746—47. o. 

12 Az előbbire mutat ax, hogy az 1243-ban felfogadott zsoldosokat „a parancsnak megfelelően asszonyokkai, 
gyerekekkel és emberekkel együtt gyűjtötték össze" (L. Duda, H. \V.: i. m., 225. és Ibn-i Hihi: i. m., 520. o.), nyilván, 
hogy erre az alkalomra hűségüket biztosítsák. Nem valószínű, hogy az érintettek így hosszabb időre leköthették 
magukat. Ez állhat azokra a horezmiekre, kurdokra és kifcsakokra is, akiket Semszeddin fogadott fel 1249-ben fi. 
Ibn-i Bibi: i. m., 584. o., v. ö. Duda, H. II'..' i. m., 338. o., 201. jegyz.). Szintén ezl támasztja alá, hogy a zsoldosra 
még több terminus fordul elő, amelyek az állandóbb alakulatok megjelölésére szolgálnak (mütedzsennede, karari, 
1. Duda: i. m., 225, 252. o.). — Az utóbbira utal Ibn-i Bibinek az a helye, mely szerint Mu'ineddin Pervane saját 
katonái és a Nigdc-beii sereg mellett ,,Hadzsa fiának csapatával" vonult; ez a bizonyos „Hadzsa lia" „...alantas, 
ismeretlen török zsoldos voit, akit Pervane emelt ki, miközben, mint a kor, barátságot mutatott az érdemtelenek 
és kegyet a méltatlanok felé" (1. Duda: i. m„ 288—89. o. és Ibn-i Bibi: i. m., 746—É7. o.). Megjegyzendő, hogy Ibn-i 
Bibinél található még néhány adat, amelyek egyes részleteket illetően bővebb felvilágosítással szolgálnak. Ezekről 
1. Bombaci, A.: The Army of the Saljuqs of Rum : Anriali Institute Orientale di Napoli, 38. (N. S. XXVIII.)/4., 1978., 
353. o. passim. 

13 Nesri: Kitab-i Cihan-Nüma L, 348—49. o. 
14 Asikpasazáde: Tevarih-i Al-i Osman, 77. p., v. ö. Leundavius, J.: i. m., 34(5—47. o. 
15 Emellett szól az, hogy Nesri mindvégig igen határozottan megkülönbözteti Rum vilajetjét Rumilitől. A „Fethri 

vilayet-i Karaman ve Amasya ve Sivas ve ľokat" c. fejezet végén világosan meg is mondja, mit ért Rum alatt: „...a 
Hunkár (azaz I. Bayezid) Szivaszt, Tokatot és Amasziát meghódította, egész Rumot uralma alá vetette..." (i. in., 
320—21. o., v. ö. még 343. o., ahol szintén Rum vilayeti-nek mondja ezt a területet, továbbá 351., 367—69, 393. o. 
stb.; Rumilire 1. 191, 193, 211, 243. o. stb.)."Hogy nem elírásról, vagy felcserélésről van szó, tanúsítja az, hogy mű
vének írása idején is ez volt a terület neve (1. Tursun Bep: Taríh-i Ebü'1-Feth, [A hódító Mehmed története] haziri. 
Mertol Tulum, Istanbul, 1977. 153. o. és Uzunçarsili, I. H.: Tugra ve pengeler ile ferman ve buyuruldulara dair: 
[Diplomatikai tanulmány] Belleten V/17—18 (1941), 121—22. o.), miként később, életének vége felé (1. Barkám, 
Ö. L.: XV. ve XVI. asirlarda oamanli imparatorlugunda zirai ekonominin hukuki ve mali esaslari [A mezőgazdaság 
jogi és pénzügyi alapjai az oszmán birodalomban a XV—XVI. sz.-ban] I., Kanunlar, Istanbul, 1943. 109—110. o.). 
Ugyancsak az'elmondottakat támasztja alá, hogy az Asikpasazáde isztanbuli kiadásában előforduló Rumili helyte
len, s ehelyett Rum vilayeti-nek kellene állni (legalábbis P. Wittek szerint, 1. Zu einigen friihoamanischen Urkunde« 
VI.: WZKM 58/1962, 176. o.; az általa helyesnek ítélt Giese-féle redakció nem állt rendelkezésemre). Egyébként az 
Uztanbuli kiadás nyomán Ruméliára nézve tartja újításnak a dzserehort Uztmcarsüi, I. II.: Candarli vezir ailesi, 
{Csandarli vezér családja] Ankara, 1974. 37. o. s szintén Ruméliát ért Kreutel. II.: Vom Hirtenzelt zur hohen Pforte, 
Graz—Wien—Köln, 1959. 112—113.0. 
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a vlaeh sereget, . . . a szerb sereget és a Láz-oglut is berendelte, Anatoliból és 
, Rumiliből pedig 10 000 azabot gyűjtött össze . . ." lö 

Mindazonáltal nem valószínű, hogy 1402 előtt gyakran került volna sor 
dzserehorok felfogadására. Tudunk ugyan arról, hogy I. Murád pl. 1388-ban a 
balkáni koalíció létrejöttét az anatóliai bégségekkel és az „összes szomszéd 
uralkodókkal" tuda tva támogatásukat kérte, amire a „környező országokból és 
Oszmán országából a nagyok és alacsony rendűek, bégek és közemberek a ' 
Hunkár mellett gyülekeztek",17 hogy nagyjából ez ismétlődött meg 1389-ben,1S 

olyan esetekről tehát , amikor nagy valószínűséggel dzserehorok felhasználásá
val is számolnunk kell, de a század végéig nem sokszor adódott olyan helyzet, 
amelyben az oszmán uralkodók szorultságukban kénytelenek lettek volna — 
rendkívüli módszerekkel — külön erőket kiállítani az egyébként rendelkezésük
re álló hadseregen felül. Ami azonban korábban r i tkán esett meg, bekövetkezett 
1402-ben, s a dzserehorok említése Nesrihél és Asikpasazádénál ilyen abszolút 
módon rendkívüli helyzettel, s nem kevésbé azzal függ össze, hogy szokatla
nul nagy számban és szokatlanul nagy területekről toborozhatták őket. 

Az idézett helyek alapján a dzserehorok mibenlétéről e korai időszakban 
azt lehet kiemelni, hogy az intézmény őrzi eredeti szeldzsuk jellegét, amennyi
ben ugyanúgy kri t ikus körülmények között felfogadott, a szultán „összeírt ka to -

. nái"-hoz nem tartozó zsoldosokat jelent, akik — minthogy Isztanbulból is 
jöt tek — e g y a r á n t lehettek muzulmánok és keresztények. 

Több mint négy évtized telik el ezután, amíg ismét dzserehorok szerepelnek 
a krónikák híradásaiban. II. Murád szultán súlyos harcai során az 1440-es évek
ben állítólag több ízben erősítette velük seregét. Amikor pl. a szegedi béke 
megszegésével 1444 őszén a magyar haderő betört török területre, az időközben 
visszahívott uralkodó így készült fel az összecsapásra: „ . . . a z Istennek hálát 
adván, segítségével megerősítette magát a hi tharc szándékában, és felkere
kedett Edirnéből. Számos janicsárt, a ruméliai és anatóliai sereget, akindzsit , 
azabot és szerahort rendelt ki, és mindenfelől — mondván: »-közfelkelés [ne-
fir-i carn] van« — összegyűlt az iszlám népe".19 Görög történetíró, Khalkokondü-
lasz számol be arról, hogy Hexamilion (Germehiszár) ostrománál 1446 végén 
„szarahoridesz"-ek, azaz szerahorok működtek az oszmán hadseregben.2 0 1448-
ban, Hunyadi újabb nagy vállalkozásakor, az oszmán haderő felállítása szinte 
teljesen azonos módon történt , mint 4 évvel korábban ; ahogy az anonim kró
nika elmondja, a szultán a többi seregrész mellett ismét ,,. . . az összes ta r to
mányokból szerehort rendelt ki".2 1 

A dzserehorok jelentőségének emelkedéséről és alkalmazásuk rendszereseb
bé válásáról más források is vallanak. így a XV. század derekán Törökország
ban raboskodó Magyarországi György, a janicsárrá lett Konstant in Mihajlovic 

10 Babinger, F.: i. m., 3:5—34. o., vö. 103. o. A seregben tatárok is voltak, akik azonban csata közben átálltak 
az ellenséghez, 1. Uzunçarsili, I. H.: Osmanli tarihi I., Ankara, 1975V 311—12. o. 

17 Nesri: Kitab-i Cihan-Nüma I., 211. o.. vö. Uzunçarsili: i. m., 251. o. 
18 Uzunçarsili, I. H.: i. m., 253. o. 
19 Giese,F.: Die al tosmanischen, I., 68—09. o. (vö. Lutfi pasa: Tevarih-i Al-i Osman, 120—21. o., szinte szó sze

rinti átvétele az anonim krónikának). Ettől annyiban eltér Urudzs tudósítása, hogy az egyes alakulatok számát is 
megadja és a dzserehorokat (az oxfordi kéziratban) kifejezetten keresztényeknek tartja: ,,... Murád szultán össze
gyűjtötte udvari népét, a janicsárokat, az anatolii és rumilii sereget, 10 ezer azabot és 10 ezer hitetlen dzserehort 
(dzserehor-i kaűr)...", 1. Babinger, F.: Die frühosmanischen, 5?'>. o. Ezzel szemben a cambridgei kézirat csak azt mond
ja, hogy ,,...sok katonát gyűjtött össze: Rumilit és Anatolit (sic!), udvari népét, a janicsárokat, az&bokat és dzsereho
rokat hívott be; midőn mindenfelé kikiáltották: »nagy hitharc és közl'elkelés (netir-i 'am) van«, az iszlám népe egy 
emberként felkerekedett..." (Babinger, F.: i. m., 119. o.). Ugyancsak tudósít a dzserehorok behívásáról Muhieddin, 
ld. Leunclavius, J.: i. m., 514. o. 

20 Lcionic Öhalcocondil: Expuneri istorice, in romineste de V. Grecu, h. n., 1958. 203—204. p. (Scriptores Byzantini 
II.) A szarahoridesz-szarahor azonosságára — Leunclavius alapján — ld. Modriniann, J. H.: Zu den türkischen Ur
kunden: Der Islam, IX/1919, 100. o. 

21 Giese, F.: Die altosmanischen, I., 71. o., Lutfi: Tevarih, 161—02. o., vö. Babinger, F.: Die frühosmanischen.. 
00. és 121—122. o., továbbá Leunclavius: i. m., 518. o. 
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leírásai,22 a török krónikák további közlései23 mellett ezt húzza alá, hogy az 
1440-es évek végéről már olyan okleveles adatunk van, amely dzserehor-szol-
gálat alóli felmentésre vonatkozik.2'1 

Hogy ez a század közepe felé az átalakulás képét mutató hadi intézmény új 
formájában pontosan mit takart, igen nagy nehézségek árán bogozható ki az 
egymásnak néha képtelenül ellentmondó forrásokból. Ezért az tűnik a legmeg
felelőbbnek, ha az elvileg legbiztosabbnak tekinthető okleveles forrásokból in
dulunk ki, amivel egyúttal kritériumok nyerhetők az elbeszélő források érté
keléséhez. 

A mindmáig ismert legkorábbi dzserehor-említés egy 1447/48-ból származó 
(s nem, mint többen felteszik, 1366-os25) oklevélben található, amely egy Szü-
lejmán korabeli defterbe másolva maradt fenn.26 A néhány dervis számára ki
állított oltalomlevélben Mehmed szultán, bizonyos Akkaya nevű hely művelés 
alá vételéért „ . . . a nevezetteket ulak (futár- és futárok számára végzett szolgá
lat), szuhra (robot), yag, tuz (kincstári olajtermelő- só vágó-szolgálat), dzse-
rehor, hiszar yapmaszi (vármunka), gerdek kullugu (menyasszonyadó), az összes 
avariz-i divani (rendkívüli állami adó) alól mentessé te t te . . .".Egy másik, nem 
datált, de nagy valószínűséggel szintén II. Murád uralkodása idejére keltezhető 
okiratban, amely bizonyos Murád bég vakufbirtokának lakóit menti fel, szintén 
előfordul a dzserehor: , , . . . az említett helyen lévőknek nemes te,vki adatott az
zal, hogy ulak, szuhra és dzseheror, szalgun (kényszerkivetés gabonából), 
hiszar yapmaszi, dogandzsi, szekban (solymász és kutyapecér-szolgálat), konak 
(beszállásolás), yaya yazmaszi (yaya-katonának való összeírás), az összes 
avariz és tekalif-i divani (rendkívüli állami adó) alól mentesek legyenek . . ."27 

Az idézett szövegek azt mutatják, hogy az adott időszakban a dzserehor a 
többi említett adóval, szolgáltatással együtt az avariz-i divani-nak nevezett és 
általában rendkívüli állami (hadi-) adókként értelmezett szolgáltatások körébe 

22 Georgias de Hungária: Értekezés a törökök szokásairól, viszonyairól és gonoszságáról. Ford. Tardy L., in: Ra
bok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról, Budapest, 1977. 81. o. (a szóban forgó mű megjelent a Kimondha
tatlan nyomorúság — Budapest, 1976. — című kötetben is); Konstantin MihajlovU: Memoiren eines Janitscharen 
oder türkische Chronik, eingel. und übers. R. Lachman, Graz—Wien—Köln, 1975. 157., 100. o. 

23 Gictse,F.: i. m., 114., 128. o.; A§ikpasazade: i. m., 155. o.; Lutfi: i. m., 187—188. o.; Babinger, F.: i. m., 127. o.; 
Forrer, L.: Die osmanische Chronik des Küstern Pascha. Leipzig, 1923. 25—20. o. 

24 Barkán, ö. L.: Osmanli iinparatorlugunda bir iskan ve kolonizasyon metódu olarak vakillar ve temlikler, I., 
Istila devrinin kolonizátor türk dervisleri ve zaviyeler [Az invázió korának gyarmatosító (örök dervisei és a kolos
torok]: Vakiffar Dergisi, 11/1942, 324. o. 

25 Kiadta: öz, T.: Murád I. iie Emir Süleymana ait iki vakfiye [I. Murád és Szulejinán emír két vakuf-alapító 
oklevele]: Tarih Vesikalari, c. I. s. 4. (1941), 243—44. o. Ugyancsak közölte, átírásban és fordításban, Taesc-hner, F.: 
War Murád I. Grossmeister oder Mitglied des Achibundes?: Oriens VI/1953. 25—28. o. Alapos diplomatikai, tartalmi 
vizsgálatnak vetette alá az iratot P. Wittek (Zu einigen frühosmanischen Urkunden VI.: WZKM 58/1902, 105—197. 
o.), s arra a meggyőző következtetésre jutott, hogy eredet i oklevél alapján készült XVI. sz. eleji hamisítványról van 
s/ó. Részint erre az oklevélre építette a korai osz,mán hadszervezetre vonatkozó elképzeléseit M. Akdag (Türkiye'nin 
iktisadi, I., főleg 423—-20., 517. o.), bár láthatólag tudatában volt a körülötte fennálló problémáknak. JS:em vette 
ügyelembe ezeket M. Cezar sem (Osmanli tarihinde levendler [A levendek az oszmán történelemben |. Istanbul, 1965. 
főleg 24—25. o.), akinek következtetései a szekbánok korai történetével kapcsolatban részben ezért elfogadhatatla
nok. További bizonyítékokat hozott fel az okmány hamisítvány volta mellett I. Beldiceanu-Steinherr (Recherches 
sur les actes des règnes des sultans Osman, Orkhan et Murad I., Monaehii, 1967. 171—173. o.), s létrejöttének idő
pontját 1511 körűire teszi. Elfogadva az eddig összegyűlt magfigyeléseket, ami számomra végképpen biztossá teszi, 
hogy az oklevél nem eredeti, sőt az alapjául szolgáló oklevélhez sem mindenben hű, az a benne szereplő tekalif-i Hirfiye 
kifejezés. Az általam ismert XV. sz.-i oklevelek egybehangzóak abban, hogy a „rendkívüli adók"' jelölésére sokáig 
az avariz, avariz-i divani, vagy legfeljebb az avariz ve tekalif-i divani term, technikusokat használják, de a tekalif-i 
'örfiye-t sohasem. Ez csak a század utolsó harmadában — mint lejjebb látni fogjuk — a rendkívüli adók ..klasszikus" 
formájának kialakulásával kapcsolódik az említett kategóriákhoz, jön létre az ,,avariz-i divaniye ve tekaíif-i cprüye" 
kifejezés (egyik legkorábbi említését ld. Barkán, Ö. L.: Kolonizátor türk dervisleri, 330. o.), ami a XVI. sz.rbaii álta
lában használatos. A kérdéses oklevélbe történt beírása, miként a dzserehoré, tehát azzal magyarázható, hogy a ha
misító természetesen korának terhei alól akart mentességet szerezni. 

20 Birkán, Ö. L.: i. m., 324. o. P. Wittek ugyan 1451-re teszi az irat keltét (Zu einigen, VI., 177. o.), de azon vi
lágosan ,,ihda ve hamsin ve semine mie" áll (Vö. a kópiával is, Barjcan: i. m., 308. o.), ami 1447. márc. 19-től 1448. 
márc. 0-ig tartott. Wittek valószínűleg eltekintett attól, hogy Mehmed mini, általában a helytartóként működő sehzá-
dék, szultán címít viselt, jogerős, később is elismert diplomákat, adhatott, ki; mint tudjuk, 1448/49-ben még pénzt is 
veretett. Minderre ld. Iwürik, ti.: Fatili devri üzerinde tetkikler ve vesikalar I., Ankara, 1951. 108. o. 

27 Gökbügin, T.: XV—XVI. asirlarda Edirne ve Pásali vasi: vakiflar-mülkler-nrukataalar, [Edime és Pasa-liya 
a XV—XVI. sz.-banl, Istanbul, 1952. 270. o.: Wittek, P.: i. m., 177—78. o. Az idézett adók, szolgáltatások egy ré-, 
szérűi 1. még Mordhrvinn../. H.: Die jftdisehen Kira im Serai der Sultane: Mitteilungendes Seminars für orientalische 
Sprachen an Berlin, XXXI12. 1929. 1—38.0. 
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tartozott; azok keretében, nyilvánvalóan a hadsereg, a háborúk követelte em
berszükséglet kielégítésére vetették ki az alattvalókra. Minthogy az avariz-i di-
vani abban a korszakban, amikor kivetése, felhasználása, egész szerepe már 
jobban ismert (a XV. sz. végétől), valóban azokat a szolgáltatási formákat fogta 
össze, melyek a hadi szükségletek biztosítására voltak hivatva, a dzserehor-
szolgálat beillesztése ebbe természetesnek, s másfelől az avariz kiterjesztése 
eredményének látszik. Maga a beillesztés ténye, az avarizra vonatkozó korai ok
mányokkal együtt, viszont kétségessé teszi, hogy a szóban forgó adókomplexum 
a kezdetektől azonos lenne XVI. sz.-i formájával (amit pedig általában nyilván
valónak tekintenek). így az avariz változásainak tanulmányozása közelebb vi
het annak megállapíthatásához, hogy mikor jött létre kapcsolat az avariz és 
dzserehor között. 

Eltekintve a több szempontból problémás 1383/84-es oklevéltől,28 az első ava-
rizt említő irat J404-ből származik. Az ebben, továbbá egy 1415-ös oklevélben 
előforduló „összes avariz (dzsemi-i avariz)" kifejezés arra utal, hogy már ekkor 
több adót magában foglaló gyűjtőfogalom volt.29 Egy 1412-ben kiadott diploma 
alapján viszont kétségtelennek látszik, hogy az avariz csupán egy a sok adó kö
zött, s a dog'andzsi és szekbán, noha később az avariz rendszer fontos részei, 
kifejezetten elkülönülnek, semmi kapcsolatot nem mutatnak vele.30 Mindezek 
bizonyára a gyakorlatban meglévő bizonytalanság, kialakulatlanság tükröződé
sei, amit alátámaszt az is, hogy amíg az említett 1415-ös, bizonyos földbirtokra 
vonatkozó okmány felveszi, az ugyanezen birtokra vonatkozó 1402-es és 1419-es 
oklevelek meg sem említik az avariz alóli mentességet.31 

Ennek a bizonytalanságnak a fokozatos megszűnése az 1420-as évektől figyel
hető meg. 1421-ben történt a yayák kiemelt katonai réteggé szervezése az ava-
riz-rendszer keretében.32 Avarizzal összekapcsolódó további terhek bukkannak 
fel II. Murád 1425-ös adománylevelében. Az uralkodó a plovdivi imámokat és 
teológusokat, mivel nagyapja (I. Bayezid) futár- és futárok számára végzett szol
gálat, robot, beszállásolás és tized alól felmentette őket, a régi módon megerő
sítette kiváltságaikban, de már az avarizzal kiegészítve úgy rendelkezett, hogy 
„,;... ulaktól (futárszolgálat), szuhrától (robot), attól, hogy bárkit hozzájuk be
szállásoljanak, ösrtől (tized), és a többi avariz-i divani alól mentesek és szaba
dok legyenek."33 Ezeket a terheket követte, vagy talán már ekkor ide tartozott 

23 Kiadta: Érzi, A. S.: Türkiye kütüphanelerinden nctlar ve vesikalar [Jegyzetek és oklevelek Törökország könyv-
táraiból] I., Belleten XIV/5 (1950), 87. o. A benne szereplő „avamil" kifejezést P . Wittek „javította" át avarizra 
(Zu einigen, I.: WZKM 53/1950, 310—11. o.), ami így autentikusnak nem fogadható el. —• Az avariz az oszmánok 
elődeinél: a nagy szeldzsukok, a horezmi sahok, majd az anatóliai szeldzsukok államában (arab előzmények után) 
szintén beépült az adózási rendszerbe, de a szórványos adatokból ligy tűnik, egész más jelleggel, mint ahogy a ki
fejlett oszmán birodalomban megfigyelhető. L. erre: Horst, H..: Die Staatsverwaltung der Grosselguqen und Ho-
razmlihä. Wiesbaden, 1964. főleg 77., 129—130., 140., 145—47., 150—51., 109. o.; Akdag, M.: Türkiye'nin, I., 201. 
o. (Vö. ehhez még Ibn-i Bibi: El-Evamirü'l-°Ala'-ivye, 574. o.); Cahen, Gl,.: Pre-Ottoman Turkey. New York, 1908. 
180—187. o. 

29 Az előbbi megjelent: Öz, T.: Murád I. ile Emir Süleymana ait iki vaktiye. 244. o. (bár Wittek szerint ez is való
jában 1500 körül készült, eredeti okmány után —• Zu einigen, V. : WZKM 57/1901, 102—117..0. —, a.tartalmi jegyek 
arra mutatnak, hogy ha ez igaz lenne is. hű másolatról van szó); az utóbbi pedig két változatban is: Ünver, S.: Yildi-
rim Bavezid'in Ivaz Fakihe verdigi timar [Az I. Bavezid által Ivaz Pakihnak adományozott timárl: Belleten XI/42 
(1947),'335—337. o., ill. Wittek, P.: Zu einigen, TIT.: WZKM 55/1939, 135 — 141. o. Az 1405-ös dátummal ellátott 
iratot Wittek szerint 1415-re kell keltezni. Akármelyik a helyes, itt nincs különösebb jelentősége. 

30 „...senki, legyen az naib (kádihelyettes), hadzsib (?), szubasi, a nagyúrnak az ő lakóhelyéhez érkező szolgája, 
došinázsi, szekbán (solymász és kutyapecér), yoldzsu (utazó) és izdzsi (vándor), semmi módon ne zavarja és ne okoz
zon neki nehézséget ... és szuhra, ulak, szalgun, avaid (hagyományos adók?), avariz és az összes kivetés alól (dzsemi-i 
teklifatdan) mentes legyen...", 1. Gökbilgin, T.: Edirne ve Pasa livasi, 183. o., vö. Wittek, P.: Zu einigen, I I . : WZKM 
54/1957,240—255.0. 

31 Ünver, S.: Yildirim Bayezid ogdu Isa'nin bit etnri [ľs/.a, 1. Bayezid fiának egy parancsai: Belleten, XI/42 (1947), 
337. o. é3 uő: Yildirim Bavezid'in Ivaz Fakihe verdigi timar, 330. o., v. ö. Wittek, P.: Zu einigen, I I I . 129—135. Q. 
és IV. 207—284. o. 

32 Bibinger, F.: Die frühosmánisehen Jahrbücher, 40. o.; Giese, P.: Die aHosmaniscTien, I., 50. o.; Asikpasazadc: 
Tevarih, 9'J—9.7. o.; Xesri: Eitab-i Oilmn-Nütna. H. Ankara, 1957. 530—559. o.; Lutfi: Tevarih. 70. o.; Scadeddiri:.' 
Ta'j-ut-tevarili [A történetek koronája] L. Istanbul, 1279/1802. 308. o. Vö. mindehhez 37. és 38. jegvz. 

35 Wittek, P.: Zu einigen, VII: WZKM 39/1903—04, 219—223. o. 
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az egyéb 'szolgálatok sora34, köztük a dzserehor, azab stb., s továbbiak hozzá-
kapcsolódásával a sz. utolsó harmadára kialakult az avariznak az a szerkezete, 
amely a XVI. sz. nagy részében jellemezte.35 Az avariz kivetésének alapjául 
szolgáló speciális adózási egység, az avariz-háne rendszerének megléte már szin
tén adatolható ebből az időből.36 

Az utóbbinak egy archaikusabb változatáról azonban korábbi adatok is van
nak: nevezetesen azzal a szervezettel kapcsolatosak, amit a magam részéről „od-
zsak-rendszer"-nek neveznék. Ezt mai ismereteink szerint elsőként a yayáknál 
alakították ki 1421-ben. A már említett reform lényege az volt, hogy bizonyos 
létszámú (valószínűleg 30 fős) egységeket (odzsakokat) hoztak létre, amelyekből 
5 fő (eskündzsi) tartozott hadba vonulni (mégpedig felváltva, ezért is lett másik 
nevük nöbetlü, azaz soros), míg a többiek (az ún. yamakok) avariz ellenében 
a hadba menő költségeire 50 akcsét fizettek (amiért hardzslikcsi-nak vagy 
ellidzsi-nek, ötvenesnek is nevezték őket). Ennek fejében maguk és földjeik 
adómentesek lettek.37 

A yayákkal kapcsolatos tények azt valószínűsítik, hogy a birodalom egyéb 
katonai rétegei ezt követően hasonló jellegű átszervezésen mentek keresztül. 
Feltételezésem szerint mindenekelőtt az azabok, akik — helyzetük a yayákéval 
sok közös vonást mutatván — a századelőn épp úgy, mint 1421-ben, velük egy 

31 Az alább ismertetendő megfontolásokon ťúl ez már csak azért is feltételezhető, mert a menlrsséglisták tartalma 
mind a XV., mind a XVI. sz.-ban állandóan eltérő, gyakran nem említenek nyilvánvalóan gyakorlatban levő terheket 
(jellemző példaként említhető a szürszát, az élelem-kényszerfelvásárlás, vagy a pénzbeli kivetések); így az iratban 
előfordulj szolgáltatások, ha a leggyakoribbak voltak is, nem feltétlenül fedték mindazon szolgáltatások körét, ame
lyek már ekkor az avarizhoz tartozhattak. 

35 Éhben az Időben nagyjából a következő adókat, szolgáltatásokat sorolták az avariz (-i divani) kategóriájába: 
ulak (futár- és futárok számára végzett szolg.), szuhra (robot), dzserehor, szckbán, dogandzsi (kutyapecér- és soly-
mász-szolg.), hiszár yapmaszi (vármunka), szalgun (kényszerkivetés gabonabői), azab, kürekcsi (evezős-szolg.), niiziil 
vagy konak (beszállásolás), yagdzsi, tnzdzsu (kincstári olajtermelő- és sóvágó-szolg.), árpa ve szamán szalmaszi 
(árpa- és szalmi-bsszolg.), yaya yazmaszi (yaya katonának való összeírás), 1. Hurka)), ('). L.: Kolonizátor türk der-
videri, 824. és 3:52. o.; G'ôkbilgin, T.: Edirne ve l ' ;m 11 vasi, 270., 278. o.; Kriielüz, F.: Ilk osmanli padisahlarinîn 
isdar ettnis olduklari bazi beratlar [Az első oszmán uralkodók által kibocsátott néhány oklevél]: Tarih-i Osmani 
Kncümeni Mecmuasi, V/1330, 250. o.; Akday, M.: TOrklye'nin, ti . , 320., 390. o. Az 1425-ös oklevélben szereplő ösr 
és az 1447/48-asban előforduló gerdek kullugu (ami a későbbi géniek degeri vagy reszm-i arusziyc-vcl, a menyasszony
adóval azonos), csak az oklevélszerkesztők pongyolasága miatt kerülhetett az avarizhoz, hiszen az előbbi a vallási 
által előírt adók (hukuk-i seriye), az utóbbi pedig a hagyományos adók (rüszum-i"örfiye) kategóriájába tartozott, 
s az adóknak ez az osztályozása a XV. sz. első felében már kidolgozott volt, 1. Babiwjcr, F.: Von Amurath zu Amurath 
— Vor und Nachspiel der Schlacht bei Varna (1444): Orions, III/1950, Tat. I I I . (az irattal foglalkozik Wittek, P.: 
Zu einigen, VII., 218—19. o.). 

30 Akd'JW, M.: Türkiye'nin, II . , 427. o. A rendszerre általában Id. Barkán, Ö. L.: Avariz: Islam Ansiklopedisi 
II. , Istanbul, 1942. 13—19. o. és Suéeska, A.: Die Entwicklung der Besteuerung durch die Avariz-i divaniye ve Te-
kalif-i örüye im Osmanischen Reich während des 17 und 18. Jhs.: Südost Forschungen, XXVIII/1968, 89—130. o. 

37 L. a 32. jegyz.-ben idézett helyeket. Ezek közül azonban még a. viszonylag legbővebb anonim krónika adatai 
(Giese: i. m., 50. o.) sem tennék lehetővé a reform ilyen formában történő bemutatását. Ez áll ugyanis benne: „Musztafa 
pedig a rumélliai yayákat müszellemmé tette (Rum ili yayaszini müszellem etti). Némelyiknek 50 akcse hardzslikot 
adatott. A mostani müszellemek azóta vannak. Azóta van az is, hogy 5 yaya összegyűlik, az egyiket vezetővé teszik, 
a többi pedig 50—50 akcsét ad." Az itt nem szereplő fogalmak (nöbetlü, yamak, s természetesen az avariz)) használa
tát, a kiegészítéseket az teszi megengedhetővé, hogy valamennyi hivatkozott forrás vallja: a rendszer ,,azóta" áll 
fenn (s valóban nem tudunk későbbi változtatásról), tehát joggal tekinthetjük azonosnak a reform által létrehozott 
formát a XV. sz. 2. felében fennállóval. A krónikáknak ez az egyébként nem sok ügyelemre méltatott helye további 
két fontos problémát vet fel: a későbbi viszonyok ismeretében miképpen magyarázható az az állítás, hogy a ,,ru-
méliai yayákat müszellemmé tette", s másfelől, miért fogadták el a későbbi legális uralkodók azt a reformot, ami 
valójában egy trónkövetelő lázadótól származott? Egyesek szerint (1. Mutaföieva, V.: Agrarnite otnosenija v osmans-
kata imperija prez XV—XVI v., Sofia, 1902. 20—27. o. és az ő nyomán Werner, E.: Die Geburt einer Grossmacht. 
— Die Osmanen, Berlin, 1908. 187. o.) itt az történt, hogy század eleji szereplésük miatt a yayákat másodrendű 
kisegítő csapatokká alakították át, ami nagyon emlékeztet a későbbi kortársak azon vélekedésére, amely a yayák 
lesüllyesztését méltatlanságuknak, fegyelmezetlenségüknek tulajdonítja (1. pl. Hoca Hiiseyn: Bedai ül-veqai, Moszkva, 
19Ö1. 44b—451). Nézetem szerint itt a következőkről van szó: a yayának (és vele az azabnak) nevezett harcosok, 
akik a társadalom nomád, törzsi elemeit képviselték, a XIV. sz. végére szorult helyzetbe kerültek: a kifejlődő bürok
ratikus állam új intézményeivel egyre nagyobb nyomást fejtett ki földhöz kötésük és paraszti állapotba süllyesztésük 
érdekében (a yayák letelepítésére 1. Inalcik, H.: Hicri 835 tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, [Arvanid szand
zsák 1431—-32-es defteré], Ankara 1954, XVI. o., az I. Bayezid alatti fejlődésre uő: The Ottoman Method of Conquest, 
103—110. o.). Ezért álltak az interregnum alatt egyértelműen a hagyományos erőkre támaszkodó emirek mellé, 
s ezért csatlakoztak habozás nélkül 1421-ben a lázadó Düzme Musztafához. Nyilván ennek ellenében kényszerítették 
ki tőle az említett intézkedéseket, amelyek sikeresen vették figyelembe mind a két oldal érdekeit: a yaya, ha már 
a régi módon nem lehetett szabad, legalább teljesen alávetett (rája) nem lett; szolgálata fejében mentessé, azaz mü-
Sí-íllammé vált; az állim viszont fegyelmezettebb, ellenőrizhetőbb, szervezettebb katonaságot nyert, ami kiváltságai, 
ellenében eltartotta magát és így gizdaságilag sem okozott gondot. Az egész reform tehát nem büntetés stb., hanem 
az államhatalom és a társadalom nomád elemeinek reális kompromisszuma, amit éppen ezért fogadott el később a 
legális uralkodók által képviselt állam is. 
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sorban harcoltak.38 Az itt kialakult intézményeket modellül véve hamarosan 
sor került a dzserehor megreformálására, a birodalom egészét átfogó hadszer
vezettel összhangba hozására.39 

Hogy ezeknek a feltételezéseknek valóságos alapja van, s a dzserehoroknak 
a yayákhoz, de méginkább az azabokhoz hasonló módon való kiállítása, meg
szervezése a század negyvenes éveire már bevett, kialakult gyakorlat volt, az 
kitűnik a törökökkel szemben egyébként igen tárgyilagos Magyarországi 
György leírásaiból, aki akkoriban több nagy hadsereggyűjtést átélt az oszmán 
birodalomban: „Ha viszont a török azt látja, hogy súlyosbodik számára a 
háború, azon nyomban hírvivőket küld szét az egész országba, s minden ne
gyedik vagy ötödik hadkötelest parancsra bevonultat az otthon maradók 
költségén: és ezt a hadsereget cserihornak (escherihor) nevezik. Ezen a módon 
végtelen nagy létszámú sereget tud összegyűjteni. Ugyanakkor mindezt akkora 
lelkesedéssel hajtják végre és teszik meg, hogy egyik a másika helyett ajánl
kozik, s az, akit otthon hagynak, úgy érzi, igazságtalanság esett rajta."40 

Ez a lényeget tömören összefoglaló kép tovább árnyalható a Murád szultán 
1443 44-es harcairól szóló gázávátnáme („hitharcok könyve") adatainak segítsé
gével.41 Noha ez a mű nem használja a dzserehor terminust , a benne szereplő 
ulufedzsi szó kétségtelenül vele azonos. Az elbeszélés szerint a magyarok ellen 
vonuló szultán két ízben is „közfelkelést" (nefir-i cam) hirdetett42 , amit Szófiá
ba érkezése után újfent megismételni akarván, a következő instrukciókat adta 
egyik fő emberének: „ . . . A kádi efendiknek parancsok írassanak olyan t a r t a 
lommal, hogy kázáikban mindnyájan ulufedzsit írjanak, és sietve küldjék őket 
Szófiába . . . A mostani helyzetben ez a hadjárat minden muzulmán számára 
szent kötelesség, ránk pedig az hárul , hogy szükségleteiket és zsoldjukat meg
adjuk. Mert az a célom, hogy az ulufedzsik is hadrendet alkossanak (alay olub), 
s ne össze-vissza álljanak, mint az arab haja."43 Miután az egyéb krónikákból 
tudjuk, hogy a dzserehorokat általában nefir-i c am meghirdetésével együtt 
hívták be, s az ulufedzsi a dzserehor török megfelelője (mindkettő ,zsoldos' 
jelentésű), nem kétséges, hogy itt a dzserehorokról van szó. A szöveg egyúttal 
igazolja és kiegészíti a Magyarországi György által mondottakat . Ugyanis 
ulufedzsiről beszél, de világosan értésre adja, hogy a központ részéről történő 
fizetés kivételes, meghatározott céllal: ütőképesebbé tételük érdekében tör té-

38 Erre engednek következtetni az alábbiak: mint ismeretes, az azarbokat 1500 körül úgy toborozták, hogy min-
(1 '.; 20 adózó állított ki 1 azabot, költségeire összeadott 300 akcsét, s kezeskedett bevonulásáért {Káldy-Nagy Gy.: 
TĎ.3 First Centuries oľ tlis Ottoman Military Organization: Acta Orientalia Hung., XXXI/2 (1977), 103—104. o.). 
Ez a módszer tehát az avariz-rendszerhez kötött, ami az adott korszakban (1420-as évek) kezdett formálódni, azaz 
összekapcsolásukra megvolt a lehetőség. Az, hogy az azabok, ellentétben a yayákkal, yürükökkel stb. sosem tartoz-

íikeri (katonai) osztályba (amiről ld. Inalcik, II.: The Ottoman Method, 112. skk., uő: Bursa seriye sicillerinde 
Sultan Mïhmed'in fennanlari [A hódító Mehmed szultán rendeletei Bursza vallási bíróságának jegyzőkönyvei-

b.-íii |: BeHsten X1744 (1947), 700—701. o.; Ulueay, 0.: XV11. asirda Saruhan'da eskiyaliz ve halk hareketleri [Rablá
sok és népmozgalmak Szarahában a XVII. sz.-ban] I—II., Istanbul, 1944. 109—70. o.), szMrién azt húzza alá, hogy . 
a kezdetektől köznépből kiállított harcosok voltak (akik már csak számuknál fogva sem lehettek a szultán „íiassza 
ordinzu", mint Akdaj bizonygatja, 1. Türkiye'nin I., 410—129. o.). Nagyon valószínűnek tartom, hogy a yaya-reform 
után behívott azabokat (1421-ben, ld. a 32, jegyz.-ben i lé sel h íyeket) már ebben a formában állították ki. t 

39 A század közepe felé alakúit ki a yiiriikök, tatám:.- ,:.>\\ík-..il csaknem teljesen azonos szervezete (Giikbügini 
T.: liamelide yiirükler, Tatarlar v • B . Iit-ľa; man [A. yürükök, tatárok és az evlad-i fatihan Ruméliában], Istanbu 
1937. 1—35. o.), amire igm sokban emlékeztet a szláv elSiállamoktól átvett vojnuk-íntézmény (1. Inalcik, II.: Stefan 
Dajandan osmanli imparatariagana: Fatih devri üzerinde fcetkikler ve vesikalar [Stefán Dusántól az oszmán biro
dalomig: Kutatások és okmányok a Fátih korára vonatkozóanj, Ankara, 1954. 137—184. o., és újabban: Zirojevií, 
O.: Tacskó vojno uredjeaje u Srbji (1450—1083), Beograd, 1974. 102—109. o.). Akdag és Cezar •— nem túlságosan 
ni2galap3zott —- véleménye szerint ebben a korszakban ugyanezen szisztémában, avariz ellenében köznépből ki
állított katonát jelentett a szekbán (Akďvj, M.: i. m., 424. o. és Gezar, M.: Levendler, 18—29. o.). Mindezek arra 
mutatnak, hogy az adott időszakban valóban átfogó változások zajlottak le az oszmán hadszervezetben. 

40 Kabok, követek, kalmárok sz oszmán birodalomról, 84. o. 
41 Gazavât-i Sultan Murád b. Mehemrasd Han — Izladi ve Varna savadari (1443—1444) üzerinde anonim Ga-

zavâtnanie [Anonim „hitharcok könyve" az izladi és várnai csatáról], yayinl. Inalcik, H.—Oauz, M., Ankara, 1978. 
42 Először E diniében, majd miután Filibébs (Plovdivba) érkezett, i. m., 12. o. 
43 Uo. 14. o. A gázávátnáme szerzője szerint a közfelkelést elrendelő parancs legfontosabb része így hangzott: 

„Amint nemes piranesom m ígérkezik, a kazahokban- lakókat az odaérkező mübasirom közreműködésével házaikból 
rendeljétek ki (ti. a kádik) és Kimélia székhelyére, Szófiába sietve hajtsátok be. . ." 
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nik. Nyilván elkelt az ösztönzés a nagy tét és amiatt is, hogy a ,nefir-i cam' 
katonasága számára szokatlan időpontban, kemény télen kényszerültek igény
bevételükre. 

Magyarországi György leírásának hitelessége mellett szól az is, hogy a bevo
nulók költségeinek („zsoldjának") megadása az „otthon maradók" részéről két
féle módon történhetett: az előírt összeget átadhatták magának a bevonulónak, 
de elhelyezhették az összegyűjtésére érkező biztosnál (mübasirnál, eminnél), az
zal, hogy meghatározott időnként (pl. havonként) a szükséges összeget átadja 
nekik.44 Ezáltal valóban az a látszat keletkezhetett, hogy pl. a dzserehor vagy 
müszellem az államtól kapja „zsoldját". így a felületes szemlélő számára a dolog 
lényege rejtve maradt, valódi zsoldost látott ezekben. Épp úgy, mint Konstantin 
Mihajlovic, aki azonban emellett fontos adalékokkal egészíti ki a dzserehorokról 
való ismereteinket.45 Szerinte a „dzserahorok olyanok, mint nálunk a zsol
dosok, az önkéntes vadászok tömegéből származnak", összegyűjtésükre a szul
tán akkor ad parancsot, ha nagy keresztény vagy más ellenséges sereg támadja 
meg: „ . . . kikiáltatja a városokban: ,aki zsoldot akar, az megkapja', aztán a va
dászok a szultánhoz lovagolnak, és minden lóra egy aranyat ad nekik 4 napra 
és attól fogva már nem vadásznak, hanem dzserahornak nevezik őket, mert már 
egyáltalán nem önkéntesek. Zsoldjukat havonta fizetik nekik, mivel nem sokáig 
állnak szolgálatban. Fegyverzetük kardból, pajzsból, lándzsából áll, némelyik
nek páncélja van. A szultán addig tartja magánál ezeket, amíg szüksége van 
rájuk, aztán kifizeti és elbocsájtja őket. Döntő csatában körülbelül 20 000-en 
vannak és a szultánnál, a janicsároktól balra van a helyük .. .'"'"' 

Az idézett források segítségével tehát meghatározhatók a korszak dzserehor-
intézményének jellemzői. Ezek szerint a társadalom tartalékainak mozgósítására 
szolgáló rendszer volt, azokat az erőket, társadalmi elemeket fogta át, amelyek 
az azab, yaya, yürük stb. néven ismert katonai szervezetek kereteiből kimarad
tak, de szükség esetén felhasználhatók voltak. Konkrétan az alattvalók avariz-
rendszer szerinti megszervezésén alapult olyan formában, hogy minden négy
öt ház/adózó (ev) állított ki egy dzsérehort és gondoskodott ellátásáról. Nyilván
tartásuk vagy esetenkénti összeírásuk feladata a kádikra hárult, akik a szultáni 
parancs kézhezvétele után az udvar megbízottjaival (mübasir, emin) együtt 
gyűjtötték össze őket. Minderre elsősorban rendkívüli válsághelyzetekben került 
sor, amit ideológiailag a dzsiháddal, a szent háborúval kapcsolatos iszlám elő
írásokkal indokoltak. Részben ezért volt, de ugyanakkor valóságos szükséglet 
motiválta, hogy behívásukat ilyenkor nefir-i cam, közfelkelés meghirdetésével 
kapcsolták össze.47 Ugyancsak a körülmények szorítása követelte meg, hogy a 
használhatóság növelése érdekében a központi hatalom időnként maga is hozzá-

44 Barkán, Ö. L.: Ayariz: Islam Ansiklopedisi II., 10. o. 
45 A műről általában 1. Dujčev, I.: La conquête turque et la prise de Constantinople dans la littérature slavfr 

contemporaine: Byzantinoslavica, XVII, 1956', 334. o. — 340. o., ill. E. Lachman bevezetője, Memorien, i. m. 20— 
42. o. 

40 Memoiren eines Janitscharen, 100. o. 
47 Tudvalevő, hogy az iszlám minden olyan esetre, amikor Mohamed népét (ümmet-i Muhammad) a keresztények 

részéről nagy veszély fenyegeti, minden hivő számára „személyes kötelességgé" (farz-i ayn) tette a dzsihádban való 
részvételt (ami normális esetben csak mint „közös kötelesség" — farz-i kifaya •— érvényes), azaz neflr-i 'am, köz
felkelés meghirdetését írta elő, mégpedig a közösséget vezetők közös határozatával (1. fiibay, H. 8.: Cihád: Islam 
Ansiklopedisi I I I . , Istanbul 1945, 169. o.; E. Tyan: Djihad: Encyklopaediaof Islam,New Ed. IL, London—Leiden, 
1965. 538. o.). A gázávátnáme szerint a várnai csata előtt Murád szultán az ulemákkal való tanácskozás után, véle
ményük kikérésével hirdette meg a közfelkelést, (i. m., 50—51. o.) Ettől függetlenül, az oszmán birodalomban az 
ilyenfajta kérdések eldöntését inkább a szultáni érdekek szabták meg. Jó példa erre az a Nesri által említett eset, 
amikor I. Murád szultánnak az ulemák a dzsihádra vonatkozó elvekkel igazolják, hogy helyesen jár el, amikor a hi
tetlenek helyett Ankara ellen szándékszik vonulni (Kitab-i Cihan-Nüma, L, 190—91. o.). Ennek megfelelően később 
is gyakran éltek a nefir-i cam meghirdetésével, még zsákmányszerző beütésekre is (1. Levend, A. S.: Gazavat-nameler 
ve Milialoglu Ali Bey'in Gazavat-namesi, Ankara 1956, 262. o.). Ugyancsak a gyakori alkalmazásra utal egy 1009. 
május végi rendelet, amely szerint az Üszküdárban lakó iparosoknak, kereskedőknek „...már ...Ebü'l-Fetih Szultán 
Mehemed (II. Mehmed) idejében számtalan nemes parancs adatott ki arra nézve, hogy ...ha szultáni paranccsal, 
nefir-i cam rendeltetne el, azzal őketne háborgassák..." (Refik, A.: Hicri on birínci asirda Istanbul hayati (1000— 
1100) [Isztanbul élete a mohamedán időszámítás 11. századában], Istanbul, 1931. 35. o.). 
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járult a dzserehorok költségeinek fedezéséhez. Mindezt állandó jelleggel termé
szetesen nem vállalhatta magára, mert ekkora tömeg fizetése pénzügyi lehető
ségeit meghaladta volna. 

Az általában „mindenféle piszkos munkákat" végző, kisegítő csapatnak tar
tott dzserehorról valamennyi idézett kortárs forrás vallja, hogy harcoló alaku
lat volt.48 Konstantin Mihajlovic-tyal egyetértésben az idézett gázávátnáme azt 
mondja, hogy ezek 1444-ben a hadsereg balszárnyán, a ruméliai sereg oldalán 
foglaltak helyet, tehát valószínűleg rendszerint itt állították fel őket. Irányítá
sukra magas rangú tisztségviselőket neveztek ki: 1443-ban Fazlullah efendi ve-
zirt, Murád szultán egyik bizalmasát és Sahin pasa ruméliai beglerbéget bízták 
meg hadrendbe fogásukkal, a várnai csatában pedig Davud bég, pristinai szan
dzsákbég vezetése alatt álltak.49 Fegyverzetüket rendszerint kard, pajzs és lán
dzsa alkotta, s ha mindnyájan nem is, nagy részük bizonyára lóháton vonult 
harcba. Harci értékükről nem sokat tudunk, de azok a szavak, amelyeket a 
gázávátnáme a szultán szájába ad, elárulják, elég fegyelmezetlen tömeg lehet
tek (legalábbis az 1440-es évek előtt). Ezt azonban ellensúlyozhatta viszonylag 
nagy számuk, amit, bár nyilván ingadozott, a krónikák alapján átlagban 10 
ezerre becsülhetünk.50 ' 

A forrásokból kiderül, hogy megfelelő számú dzserehor összehívása, bevonul-
tatása nem okozott különösebb gondot a központi hatalomnak. Amit Magyaror
szági György a törökök lelkesedéséről, harci készségéről állít, más krónikákban 
ugyanígy megtalálható.51 Azokon a magyarázatokon túl, amelyeket ugyanő kí
nál erre kitűnő elemzésében52, kortársainak megjegyzéseiből, sőt művének egy 
másik helyéből gyakorlatibb indítékok meglétére következtethetünk. Amikor 
Konstantin Mihajlovič a dzserehorokat „önkéntes vadászoknak" mondja, miként 
az akindzsikat, amikor Khalkokondülasz „dolog nélküli emberek gyülekezeté
nek" nevezi őket, vagy amikor Magyarországi György azt írja, hogy a törökök 
„ . . . alig győzik kivárni a bevonulás idejét . . . és nemcsak azok sietnek bevonul
ni, akiket összeírtak, hanem önkéntesen, az összeírtaknál többen igyekeznek 
és szinte futnak az adott helyekre",53 akkor mind ugyanazt adják értésre: azt, 
hogy a dzserehor-intézmény számára a társadalomnak azok a hagyományos, 
„nomád" elemei szolgáltak elsősorban bázisul, kimeríthetetlen forrásul, amelyek 
semmi hajlandóságot nem éreztek a birodalom kialakuló termelési rendjébe 
való beilleszkedésre. Mindez azonban csupán átmenetileg jelenthetett kiutat 

48 Khalkokondülasz ugyan előbb (Expuneri istorice, 203. o.) a/J, írja, hogy a szarahorok kezelik az ostromgépeket 
és az ő feladatuk az élelemszerzés, de később már azt (uo., 204. o.), hogy az első vonalban harcoltak. A valóban utász-
munkákat stb. végzőkről így ír: „Még vannak mások, akiket az Ázsiából való aghiáziknak (gáziknak) neveznek, 
gyalogosan járó tömeg, amelyet a hadsereg szükséglete szerint használnak, és utak javítására és táborok verésére 
viszik őket" (uo., 203. o.). A gázik — alighanem félreértett és eltúlzott — szerepérőfl. Wittek, P.: Deux chapitres 
da l'histoire des Turcs de Roum: Byzantion, XI/1930, 285—319. o., De la défaite d'Ankara à la prise de Constanti
nople (une demi-siècle d'histoire ottomane): Revue des études islamiques, I. c/1938. 1—34. o.; The Rise of the Otto
man Empire, London, 1938. Egyébként az oklevelek adatai is mutatják, hogy a dzserehor ehhez képest más minőség, 
hiszen terminológiájukban az efféle szolgálatok jelölésére a szuhra, hiszar yapmaszi szolgálnak (ld. az idézett ira
tokat). 

49 Gazavàt-i Sultan Murád, 14., 01. ; vö. 90—97. o. 
50 Urudzs ennyiben adja meg számukat 1444-ben (Babinger, F.: i. m., 50. o.). Tekintve, hogy a század első felé

nek nagy csatáiban szerinte az azabok létszáma rendszerint 10 ezer volt (s ebben megerősíti az anonim krónika), 
hogy továbbá a tímárok számát II . Mehmed alatt egyes becslések 10 ezer körűire teszik (Mutafčieva, V.: Agrarnite,. 
73. o.), amiből az következik, hogy II . Murád alatt ennél kevesebbre kell tartani, Urudzs becslése reálisabbnak lát
szik, mint Konstantin Mihajloviéé, aki 20 000-ről beszél (Memoiren, 100. o.). A hadsereg egyes elemeinek harci ér
tékére a gázávátnáme egyik közléséből következtethetünk. Az izladi csata előtt a szultán fohászkodása közben állí, 
tólag ezt mondta: „Ha janicsárjaim és azabjaim kitartanak, remélhetőleg ez az ellenség legyőzetik", amiből világos, 
hogy a szpáhikat, dzserehorokat, vayákat stb. megelőzve ezeket tarthatták a legtöbbre (Gazavât-i Sultan Murâd-
23. o.) 

51 Az eddig idézetteken kívül ld. pl. Ibn Kemal: Tevarih-i Al-i Osman [Az Oszmán-ház története], VII. defter, 
nesr. Turan, S., Ankara, 1954. 308. o. 

52 Megfigyelése szerint a törökök harcossága szektájuk megóvásának vágyából, a keresztények fölötti győzelem
sorozatukból, állandó létszámbeli gyarapodásukból és a renegátok nagy számából táplálkozott. L. Rabok, követek, 
kalmárok, 83—80. o. 

53 Memoiren, 103., 100. o.; (a Loá-féle kiadásban) a „goniec dobrovolne" kifejezés áll, ami esetleg „önkéntes 
futár"-nak is fordítható. Vö. Pamietniki Janczara, ed. W. Jan Los, Krakow, 1912. 151. o.) Expuneri istorice, 203. 
o. ; Rabok, követek, kalmárok, 84. o. 
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számukra, hiszen éppen az avarizzal összekapcsolt dzserehor-intézmény által 
rájuk kényszerített regula lett (társadalmi értelemben is) az egyik jelentékeny 
eszköz, amivel betagolódásukat, lesüllyesztésüket siettették. 

Az eddig felmerült tények alapján nyilvánvaló, hogy a dzserehorok a XV. sz. 
nagy részben elsősorban a törökökből rekrutálódtak, soraikat azonban szükség 
esetén a keresztény lakosságból is kiegészítették.5'1 Egyébként még a XVI. sz. 
közepén is találhatók törökök a dzserehorok között, pedig a dzserehor-szolgálat 
akkor már legtöbbnyire a keresztény lakosság terhei közé számított.55 

A dzserehor-katonaság, mint harcoló alakulat, fénykorát II. Murád és II. Meh-
med szultán uralkodása alatt élte. Adott formájában ahhoz a még „össznépi" 
jelleget mutató hadszervezethez kötődött, amely a hivatásos katonai elemek, 
a szpáhik és az udvari gárda túlsúlyra jutásával fokozatosan elveszítette jelen
tőségét. A folyamat első áldozatai a yayák voltak, s a XVI. sz, közepére mind
azon elemek (azab, yürük, vojnuk, akindzsi), amelyek a XV. sz, nagy részében 
-az oszmán hadsereg fő erőit képezték, teljes jelentéktelenségbe süllyedtek, több
ségében a hadsereg utász, ellátó stb. alakulataivá váltak.56 Velük együtt jutott 
ugyanerre a sorsra a dzserehor. 

A dzserehor-szolgálat átalakulásának folyamatát pontosan nem lehet meg
ragadni, mert a XV. sz. második feléből fölöttébb megritkulnak az erről szóló 
adatok. Tudjuk, hogy az 1462-es trapezunti hadjáratban és az Uzun Haszán el
leni háborúban (1473) részt vettek dzserehorok57, de ezután legközelebb az 
1509-es eseményekkel kapcsolatban bukkan fel nevük. 

Tudvalévő, hogy ebben az évben Isztanbulban hatalmas földrengés pusztított, 
és a romba döntött vá#os helyreállítására az anonim krónika szerint „ . . . Rumi
liből és Anatoliból a kőművesek és irgadok (munkások) közül 80 000 szerahort 
rendeltek k i . . . "58 Szolakzáde kissé részletezőbb tudósításában szintén 80 000 
í o szerepel, amely így oszlott meg: Anatóliából 37 000, Ruméliából 29 000 (azaz 
összesen 66 000) ,embert' (adam) hívtak be úgy, hogy minden 20 ház (ev) állított 
ki 1 főt, és minden egyes ház 20 akcsét fizetett a költségekre, a visszamaradó 
14 000 főt pedig 3 000 kőműves, ács és egyéb iparos, továbbá a mész égetésére 
rendelt 3 000 müszellem és 8 000 yaya alkotta.59 Miután a későbbi elszámolá
sokban a dzserehorokat a kőművesektől és a többi iparostól ehhez hasonlóan 
mindig elválasztották, bizonyos, hogy itt a Szolakzáde által említett 66 ezer 
,adam' volt csupán szerahor, akiket tehát az ,irgádok' közül rendeltek ki. Ebből 
következik, hogy az irgád- és dzserehor-szolgálat funkcionálisan ugyanaz, ami 
másfelől kifejezi azt, hogy az utóbbi átalakulása, a dzserehorok lesüllyedése az 
adott időszakban befejezett tény. Az irgád szó ugyanis az oszmán birodalomban 
a XV—XVII. sz.-ban két, egymástól nem egészen független dolgot jelentett, 
így nevezték azokat az alattvalókat, akiket a hadjáratok idején a sereg útvona-

54-Ezért adományozott El. ütehmsd egy keresztény egyházi személyiségűek dzserehor alóli mentességet is, 1. 
Inaleik, H.—Anhegger, A'.: Kanunname-i sultáni bsr tnaceb-i c5rf-i osmani — Mehmed II . ve Bayezid If. devirleriiie 
ait yasakname ve kanunnameler [11. Mehmed és II . Bayezid korára vonatkozó rendeletek és törvények], Ankara, 
105'í. 65—66. o. A keresztények igénybevételéről több halven iľBrocquiere Id. Szamota, L: Kégi utazások Magyar
országon és a Balkán-félszigeten löíi—-1717. Budipest, 18'91. 61., 75—70., 77., 87. o. 

55 Wien, National-Bibliothek, Türk. Hss. Mxt. 59:5, Flügel 1401. 
56 A yayák 1143—14-ben még harcosok voltak (»»azavât-i 8. 81., 21. o.), viszont Konstantinápoly ostromához 

mir valäk bízatták az ágyakat (Tursun Ley: Tarih-i Bbü'l-Fethr, 47—18. o.), ami a XVT. sz.-ban is egyik fő felada
tukat képezte (Káldy-Naiy Gy.: The First Centuries, 171—73. o.). A többire Id. Káldy-Xagy Gy.: i. m. és Inalcik, 
H.: Stefan Diisandan, i. m. 

57 Aňkpasazade: Tevarih-i Al-i Osman, 155. o.; Giese, F.: Die altosmanisehen, 114. o.; Ľabiwjer, F.: Die friihos-
minisehen, 127. o.; Lutfi: Tevarih-i Al-i Osman, 188. o. 

58 Giese. F.: i. m., Í2S. o.; v. ö. Leunclaviiiï, J.: Annales Sultanorum Othmanidarum, Frankfurt 1588, 58—59..o. 
és Forrer, L.: Die osmanisebe Chronik des Rüstern Pascha, 25—26. o. 

59 Solakzade tarihi [Szolakzáde krónikája], Istanbul, 1298/1881. 328. o.; v. ö. Barkán, ö. L.: Süleymaniye eami 
ve imareti insaati (1550—1557), [A Szülejmánije-dzsámi és imáretjének építkezése] I., Ankara, 1972. 105. o. 
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Iáinak megtisztítására, a közben elfoglalt várak kijavítására, esetenként harci 
feladatokra használtak, s akiknek kiállítása és ellátása az avariz-háne rend
szerben a rájákra hárult, de ugyanezen névvel illették azokat a munkásokat, 
akik békebeli vár-, híd-, dzsámi-építkezéseken, bányákban, előkelő, nagy vagyo
nú egyének birtokain, magán- és egyéb kincstári építkezéseken bér ellenében 
(segéd)munkát vállaltak, vagy erre kényszerítették őket.00 Ha a dzserehorokról 
rendelkezésre álló XVI. sz.-i forrásokon végigtekintünk, látható, hogy a dzsere-
hor-szolgálatot ugyanez a kettősség jellemzi. Az első formánál ez csaknem teljes 
azonosságot jelent, a másodiknál viszont fontos különbség, hogy a dzserehorokat 
mezőgazdasági munkára, magáncélokra nem használták, s a dzserehor-szolgálat 
mindig kényszer, sohasem önkéntes. Ezen felül eltérés mutatkozik a területi 
elhelyezkedésben: irgádoknak, úgy tűnik, elsősorban Rumélia déli részén és 
Kelet-Anatóliában nevezték az ilyen ,munkásokať, míg a dzserehor név inkább 
a birodalom európai végein: az egykori Bosznia, Szerbia, majd Magyarország 
meghódított területein vált használatossá.61 

A XVI. sz.-i hadjáratokon igénybe vett dzserehorok kiállításának módjáról, 
alkalmazásuk formáiról, felszerelésükről stb., tehát az e századi dzserehor-intéz-
mény egyik változatáról jó tájékoztatást nyújtanak az 1566-os szigetvári had
járattal kapcsolatban fennmaradt szultáni rendelkezések.62 

A hadjáratra való készülődés során dzserehorok összegyűjtéséről az első ren
deletet a hercegovinai szandzsákbégnek küldték 1566. jan. 4-én,63 az utolsókat 
pedig 1566. jún. 19-én a szegedi és izvorniki szandzsákba.64 A közbeeső fél év
ben folyamatosan érkeztek hasonló tartalmú parancsok a különböző bégeknek, 
kádiknak, emineknek, többször éppen az említettek hanyagsága miatt. Az izvor
niki, szerémi és szegedi szandzsákokba háromszor kellett a parancsot megismé
telni,65 de egyaránt kétszer írtak a pozsegai és a szendrői szandzsákokba is.66 

A dzserehor-kiállításra kötelezett körzetek meglehetősen nagy területet fog
tak át: az említetteken kívül az aradi, temesvári, budai, szolnoki, koppányi, 
pécsi, zadzsisnai szandzsákok, azaz az európai végek tetemes hányada esett a 
kivetés alá. Hogy ez konkrétan mit jelentett az érintettek számára, arra na
gyon nehéz lenne következtetni, mert két rendelettől eltekintve a követelt 

GO Az irgádokról (a névagörögergátész[mnnkás]-ból jön)az első említés 1431/32-bőI származik {Inalcik, II.: Suret-i 
Défter-i Sancak-i Arvanid, XXX. o., 147. o.), de mindmáig ez is az egyik legrejtélyesebb : Tnalcik szerint itt az irgadok 
számával szőlőteriiletek nagyságát fejezték ki. — Tursun Bey (Tarih-i Ebü'1-Feth, 94. o.) szerint Mahmud pasa nagy
vezér 1458-ban a szerbiai hadjáratra „az ellenség országába való behatoláshoz szükséges eszközökről és felszerelésről, 
úgy mint szürgün dahilden (?) fejszés munkásokról (baltadzsi irgaddan) és egyebekről, ahogy a helyzet megkívánta, 
sietve gondoskodott...", majd Szendrő ellen vonult, ahol seregét felállítva (uo., 95. o.) „fejszés munkásait a janicsárok 
rendje szerint gyalogos hadtestévé tet te"; ezzel egyetértoleg Kemalpasazade úgy számol be az eseményről, hogy „az 
utak megtisztítására készen tartott 5—0000 fejszés hitetlent a janicsárok módjára elöl meneteltette" (Tevarih-i 
Al-i Osman, 150.), amiből tehát világos, hogy az ilyen segéderők neve irgád volt, akiket szükség eseién harcra is fog
tak. Az avariz ellenében a hadjáratok idején kiállítandó irgádokról a XVI. sz.-ban (1584) 1. Barkán, Ö. L.: iSüley-
maniye cami, 104. o. — A bányákban dolgozó irgádokról 1. Inalcik, H.—Anhegger, R.: i. ni., 5—0 o. — Várjavítá
sokon, építkezéseken avariz ellenében kiállított vagy bérért dolgozó irgadokra: Barkán, Ö. L.: uo., 103—107. o., 
és No. 12—15. tábl.; Göyünc, N.: XVI. yüzyilda Mardin sancagi [Mardin szandzsák a XVI. sz.-ban], Istanbul. 1-809. 
92. o ; Refill, A.: Türk mimarlari [Török építészek], Istanbul, 1930. 119—123. o.; Barkán, Ö. L.: 1070—1071 (1000— 
1601) tarihli osmanli bütcesi ve bir mukayese [Egy 1060—01-es oszmán állami elszámolás és egy összehasonlítás);. 
Iktisat Fakültesi Mecmuasi, c. 17. s. 1—4., 333. o. Az irgadok felhasználásáról mezőgazdasági munkára, ill. az ir-
gadiye-nek nevezett hol legális, hol tiltott szolgáltatásról: Akdag, M.: Türkiye halkinin dirlik ve düzenlik kavgasi 
— Celali isyanlari [A dzseláli felkelések], Ankara, 1975. 71. o. és 99—100. o.; Barkán, Ö. L.: Itanunlír, index. 400. o.; 
Inalcik, H.: Osmanlilarda raiyyet rüsumu [A rája-adők az oszmán birodalomban]: Belleten X X i ï i 92.1C59, 575. 
skk. p. ; Mirogtu, I.: XVI. yüzyilda Bayburt Sancagi [ßayburt szandzsák a XVI. sz.-ban]. Istanbul. 1975. 108. o. 

01 Magától értetődik, hogy ez nem jelent kizárólagos-szabály t ; pl. a kelet-anatóliai Szivasz szandzsákból vagy Ku-
nvélia déli részéből egyaránt ismerünk dzserehor alóli mentesítést, a XVI. sz. második feléből, 1. Barkán. Ö. L.: Türk-
Isteni toprak hukukü tatbikatinin Osmanli Imparatorlugunda aldigi sekiller I., Malikanc-divani sistemi fA malikáne-
díváni rendszer az oszmán birodalomban |: Türk Hukuk ve Iktisat Tarihi Mecmuasi, 11/1939, 171. o.; Gökbügin, T.: 
Edirne ve Pasa livasi, 227. o. 

: 02 Az ún. mühimme defteri, a fontos imyck defterében összegyűjtött iratokról van szó, amelyekről Kákly-Nagy 
Gý. szerzett fényképmásolatot; jelzete: Istanbul, Basbakanlik Arsivi, Mühimme defteri 5. kötet. A defternek.a 
szóban forgó hadjáratra vonatkozó anyagát alaposan feldoleozta Káldy-Xagy Gy.: The First Centuries, 175—183. o, 

63 Istanbul, lîasbakanlik Arsivi, Mühimme defteri 5. k. 292. o. 
ii04 Uo.. 092. o. 

05 Uo., 004.. 688-, 092.; 349., 593., 0-12.; 059., 039., 092. o. , . . . : . 
00 Uo., 601., 041.; 087—88. o. 
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kontingens nagyságát nem adták meg, ill. a létszámot a helyi tisztségviselők 
tevékenységének sikerességétől tették függővé.67 Az azonban bizonyos, hogy 
a kellő mennyiség végül összegyűlt, mert — már a hadjárat idején — a Gyula 
ostromára kiküldött Pertev pasa azt írja, hogy „ . . . amint azt a temesvári 
berglerbég a székvárosba küldött pecsétes defterben jelentette, . . . a várvívás
hoz szükséges . . . szerahor elegendő mennyiségben van", s tudjuk, hogy 
Szigetvár ostromakor sok ezer jobbágy dolgozott a sáncmunkákon.68 

A dzserehorok kiállításának pontos módjáról a legtöbb információt talán az 
izvorniki kádinak küldött, 1566. jún. 19-i keletű rendelet tartalmazza; mivel az 
előírások és a leggyakoribb problémák egyaránt megtalálhatók benne, egészé
ben érdemes idézni: „Mivel a hozzád tartozó kázából a hadjárat szükségleteihez 
1000 dzserehorra van szükség, elrendelem, hogy egy percet sem késlekedve ká-
zádból ezer fejszével és csákánnyal felszerelt dzserehort írj össze úgy, hogy min
den 10 ház/adózó (háne) állítson ki egyet, majd sietve küldd őket a szultáni 
táborba. A kázádban lévő várparancsnokok (dizdárok) és vajdák adjanak melléd 
elegendő embert, hogy mind a kirótt dzserehorok összeírásában, mind elküldé
sükben, amint kell, neked segítsenek. Azokat, akik ezt elhanyagolják, jelentsd; 
az összeírt dzserehorokért kenézeik és primikürjeik előtt derék kezeseket állíts 
(kenezlerine ve primikürlerine yarar kefillere vireszin k i . . . ) , hogy ne legyen 
lehetőségük az úton megszökni."69 Mindebből elsőként azt emelhetjük ki, hogy 
a XV. sz.-hoz hasonlóan az összeírás a kádik feladata maradt. Bár, mint a többi 
rendelet rávilágít, inkább technikai értelemben, mert a felelősség az eredmé
nyért elsősorban a szandzsákbégekre hárult. A rendeletek többségét ui. nekik 
címezték, előírva segítségnyújtási, felügyeleti kötelezettségüket.70 A segítség
nyújtás egyik formája az volt, hogy a fentiekben idézetteken (vajdák, dizdárok) 
kívül szükség esetén az egyes települések elöljáróit, papjait és török birtokosait 
is közreműködésre kényszerítették71 Az összeírás tehát a parancs kézhezvétele 
után úgy zajlott, hogy a kádik a szándzsákbégek és várparancsnokok részéről 
biztosított karhatalommal (esetenként udvari biztosok, eminek kíséretében72) 
kivonultak a falvakba, városokba, s a közben már értesített helyi elöljárók, 
tisztségviselők stb. közreműködésével a megadott adókulcs alapján összeírták a 
szükséges számú dzserehort és kezeseket állíttattak értük. Általában minden 
10 ház/adózó után követeltek 1 dzserehort, de előfordult, hogy — mint pl. a sze
gedi szandzsákban — ennél jóval kedvezőtlenebbül 4 ház/adózó alkotott egy-
adóegységet, ugyanúgy, mint a XV. sz. közepén.73 Az összeírtakról készített 

07 A temesvári és izvorniki szandzsákokból egyaránt 1000 föt kértek <Vo., (588. o., — ezt idézi Káldy-Nagy Gy.r 
i. m., 179. o. —, 092., 373. o.), a budai beglerbégnek viszont csak azt írták, hogy annyit állítson ki, amennyit „azon 
a vidéken ... lehetséges" (002. o.) Hasonló formában rendelkeztek a szolnoki bégnek (059. o.), míg a többségnek csak 
általában hagyták meg, hogy dzserehort szedjen össze. 

08 Topkapi Sarayi Müzesi Arsivi, K 1421. és Salamon, F.: Magyarország a török hódítás korában, Budapest 1880", 
2:52—33.o. 

09 Mühimme defteri, 5. k. 092. o. 
70 150.0. jan. 4-én ezt írták a herszeki szandzsákbégnek: ,,A nemes parancsot a szandzsákodba kinevezett kádik-

nak küldd el, a megfelelő módon mindegyiket ügyelmeztesd, hogy a megadott dzserehort összeírja és készenlétbe 
helyezze..." (Uo., 292. o.). Csaknem ugyanígy szól a szerémi bégnek küldött parancs: ,,...a szandzsákodban lévő 
kádikat, amint kell, figyelmeztesd és sürgesd, hogy házról házra, ami arra esik, előállítsa..." (Uo., 593. o., 1500. máj.. 
18-án). Jún. 11-én pedig a szabácsi kádi panasza nyomán egyenesen az izvorniki szandzsákbéget okolták a dzserehor-
öaszegyííjtés késlekedése miatt: „...ezért a dologért te vagy a felelős" (Uo., 004. o.) 

71 Ld. az előző jegyz. utolsó hivatkozását; ebben a rendeletben parancsolták meg az izvorniki bégnek, hogy „an
nak a helynek (ti. szandzsáknak) a kenézeit, papjait (papaszlarin) és előkelőit (ayanin) hozassa elő", s kötelezze a 
dzserehorok kiállításánál segédkezni. A délszláv közösségek elöljáróiról, a kenézekről és primikürökről 1. Djurdje», 
B.: Eflak kanunu hakkinda kücük bir izah [Rövid magyarázat a vlah törvényhez]: Türk Hukuk ve Iktisat Tarüu 
Mecmuasi, IL, 1939, 180—187. o. 

72 „Parancs a szegedi szandzsák várparancsnokainak és eminjeinek: megparancsolom, hogy a szegedi szandzsák
ból rendelt dzserehor és élelem ügyében ti és a voj vodák segítsetek; mind az élelem dolgában, mind a dzserehorok 
kiállításában amint kell, mindegyikőtök segédkezzen, a várőrzőkből (hiszar erenlerinden) és máshonnan emberekel 
adjatok..." (Uo., 092. o.). 

73 Uo., 373., 092., 089. o., v. ö. Magyarországi György adatával, Rabok, követek, kalmárok, 84. o. A dzserehorok-
uak tehát a XVI. sz. közepén, az azabokhoz, evezősökhöz hasonlóan, ugyanúgy az avariz-hane rendszerben történi 
a kivetése, mint korábban. Az adókulcs változása időben, területileg állandóan megügyelhető, 1, Káldy-Nagy Gy.; 
i. m., 173.0. 

— 366 — 

« 



jegyzéket és a jelentést megküldték az udvarnak, az összeírtakat pedig az előírt 
felszereléssel a kísérők a megadott helyre vitték. 

A dzserehorok felszerelésének legfontosabb kelléke a fejsze volt, s ezt általá
ban csákány és lapát egészítette ki.74 Egyedül a temesvári beglerbégnek kül
dött 1566. febr. 18-i rendeletben említenek ettől eltérő eszközöket: az innen kért 
1000 dzserehort fejszével, bárddal (pala) és rövid dárdával (harba) kellett el
látni.75 Ezek az előírások fontos tanúságok amellett, hogy ez az egykor harcoló 
alakulat régi jellegét még nem teljesen vesztette el, igaz, nagyon ritkán, harci 
feladatokra is használhatták. Ezt erősíti meg az körülmény is, hogy amíg a többi 
szandzsáknál a dzserehorok irányításáról semmiféle rendelkezés nem található, 
a temesváriak élére Csanád alajbégjét, Dzsáfert nevezték ki vezetőnek (basbug), 
ami arra utalhat, hogy fontosabb feladatokra szánták őket.76 

A dzserehorok többségét viszont, akik valószínűleg a lakóhelyük által bizto
sított élelemmel látták el magukat77, Cuspinianus szavaival „a müszellemek-
hez és yayákhoz hasonlóan mindenféle hitvány munkák" végzésére használ
ták.78 így a kincstári élelem és fegyvertár (dzsebeháne), valamint mindenféle 
felszerelés (yat ve yarag) szállítása, a sereg vonulásának útjában az élelem fel
hordása az állomásokra, az ágyúkat stb. vivő és pontonnak szánt hajók vonta
tása, hídépítés, a várostrom idején a sáncmunkák ellátása, a sereg útvonalának 
megtisztítása, egyszóval mindenfajta nehéz munka, amit a „hadjárat szükségle
teire (szefer mühimmi icsin)" megkívántak, feladatukat képezte.79 

Ez a nagy igénybevételt és sokszor hosszú távollétet követelő szolgálat eléggé 
gyűlöletes lehetett az alattvalók körében: erre mutatnak a szökések, ami ellen 
a kezesség alkalmazásával igyekeztek védekezni. De ugyanerre világítanak rá 
az ellenállásra vonatkozó utalások, panaszok is. Az izvorniki bégnek küldött 
rendeletben azt írták, hogy az „ellenálló rajával szigorúan el kell bánni", a rá-
jákat biztató helyi elöljárókat pedig gályarabsággal fenyegették meg.80 Az ara
di béghez írt parancs arról tudat, hogy miután az élelem és fegyvertár elszállí
tására szekereket és dzserehorokat követeltek a rájáktól, azok képviselői a bég
hez és a kádihoz mentek, s kifejtették, hogy bármit megadnak, csak dzserehor-
ral ne zaklassák őket. A szolgálat fő veszélyét feltáró indoklásuk így hangzott: 
„Dzserehort adni nem vagyunk képesek. Mert félelemben vagyunk, hogy ami
kor az iszlám sereg hozzánk érkezik, családjaink és házaink magukra maradva 
elpusztulnak. Úgyhogy, ha tőlünk dzserehort követelnek, bizonyos, hogy mind
nyájan széjjelfutunk... "81 Az efféle kétségbeesett kísérletek természetesen 
nem gátolták meg a központi hatalmat abban, hogy szükség esetén akár két
szeresen meg ne vegye az előírt létszámot. 1566. júl. 17-én pl. a szendrői szan
dzsákból már másodszor követelték a dzserehorokat kiállítani, mivel az először 
összeírtakat bizonyos „Mahmud hán emberei elvitték", a szállítandó felszerelés 
pedig ott maradt.82 Mi több, ezúttal valószínűleg az ottani törökök sem mene-

74 Mühimme defteri, 5. k., 059., 092. o.; Káldy-Nagy Gv.: i. m., 179. o. 
75 Mühimme defteri, 5. k., 373. o. A „pala" (és időnként a dárda) az azabok felszereléséhez is hozzátartozott, 

]. lïzunçarsili, T. H.: Azab: Islam Ansiklopedisi, IT., 83. o. 
76 Mühimme defteri, uo. Thurzó Elek tárnokmesternek Ferdinánd királyhoz küldött 1542. augusztus 27-i, Szeged 

város beszámolóit is tartalmazó jelentéséből arra következtethetünk, hogy a magyarok kezdetben (a század közepe 
felé) szintén valamiféle katonai alakulatnak tarthatták a dzserehor-egységeket, a szegediek ugyanis közrendű 
gyalogosoknak minősítették őket. (Vö.: Reizner, J.: Szeged története. IV. k. Szeged, 1900. 140. o.: „Primitus duo 
waywode Sirmienses cum peditibus plebee conditionis zarahora muncupatum ascenderant.") 

77 Bár egyedül a szegedi szandzsákbégnek írt rendeletben található erre utalás („...területedről a megadott mó
don dzserehort állíts ki, élelmükkel és fejszéikkel (zad u zevadeleri ve baltalari ile) tartsd készenlétben őket...", uo., 
089. o.), bizonyos, hogy mint az avariz ellenében kiállított csapatoknál általában, a dzserehorok szükségleteit is 
az „otthon maradók" biztosították a hadjáratok idején. 

78 Cuspinianus, •/.: De turcoram origine, religione ac imanissima eorum in christianos tvrannide, Antverpiae, 
1541. 02. o. 

79 Mühimme defteri, 5. k., 598—99., 002., 000., 041., 059., 087—088., 092. o. 
80 Uo.. 664. o. 
81 Uo., 600. o. 
82Uo.,087. o. 
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kedtek meg a szolgálattól, mert a rendelet úgy szólt, hogy „magából Szendrő-
ből, a várakból és falvakból írjanak dzserehort".83 

Dzserehorokat, miként irgádokat, nem csak háború, hanem béke idején is 
gyakran alkalmaztak, és várak, hidak, palánkok építésére, a legtöbbször pedig 
ugyanezek javítására használták őket. A dzserehor-szolgálat ilyen jellegéről az 
egyik legkorábbi említés 1516-ból, a boszniai szandzsák törvénykönyvében talál
ható: „Ha a végeken lévő várak közül egyiknek javítása elrendeltetne, a tarto
mányban házról házra (háneden háneye) szerahor írassék és vármunkára haj-
tassék; a boszniai vilajet összes váraihoz javítóként kirendelt 70—80 mentes, 
hitetlen mester gyülekezzék össze, s az . . . építész irányításával.. . a várakat 
javítsák k i . . . A pénz az államtól adassék, senkitől [erre a célra] pénzt ne hajt
sanak be."8'1 

A birodalom határainak északra tolódásával, a sok várat magában foglaló és 
rendkívül fontos magyarországi végvári rendszer kialakulásával annak fenntar
tásáról is gondoskodni kellett, ami a dzserehor-szolgálat széleskörű kiterjeszté
sével történt meg. Erről az elfoglalt területekről készített összeírások, a tahrir-
defterek adnak tájékoztatást. Ha az egyes részletekben voltak is eltérések, a 
szandzsákok jelentős részére vonatkoztatható az, ahogy a mohácsi szandzsák 
várainak javítását, karbantartását megszervezték. A terület 1545/46-os össze
írása szerint85 a szandzsákból 12 falut jelöltek ki az egyes várakhoz, az alábbi 
kötelezettségek és feltételek mellett: „Mivel erre nézve fermán adatott ki, az új 
szultáni defterben az jegyeztetett fel, hogy a nevezett falu lakosai rendkívüli 
adók (avariz-i divaniye ve tekalif-i cörfiye) és vármunkák (hiszar yapmak) alól 
felmentvén, dzserehor-szolgálat ellenében a pécsi vár hídjainak és kikötőjének 
javításához szükséges fát, amikor kell, behozzák; amennyiben az említett szol
gálatot ellátják, a nevezett terhek alól mentesek és szabadok (muaf ve müszel-
lem) legyenek."86 

Itt tulajdonképpen birodalomszerte ismert, régóta alkalmazott módszerről van 
szó. Az újdonság csupán az benne, hogy ezt a munkát állandó dzserehor-szolgá-
latnak ismerték el, ami által az érintettek menetesültek attól, hogy hadjárato
kon és nagyobb vármunkákon dzserehorként szolgáljanak. Azaz területenként 
létrejött egy speciális helyzetű, dzserehornak nevezhető, kis létszámú „szolgáló 
réteg", aminek elterjedtségét mi sem mutatja jobban, mint hogy Meninski szó
tárában ezekkel azonosítja a dzserehort.87 

Mivel ez a rendszer természeténél fogva csak korlátozott feladatok megoldá
sára volt alkalmas, ráadásul a magyarországi területeken a szolgáló rétegek ál
landó cserélődése majd egyes helyeken eltűnése figyelhető meg88, az időszako-

83 Uo. 
84 Barkán, Ö. L.: Kanunlar, 896—97. o. és Kanuni i kanun-name za bosanski, hercegovački, zvornički, kli'k.i, 

crnogorski i skadarski sandžak. Sarajevo 1957, 23. o. Egv részét idéztem: Török várerődítési munkák Magyarorszá
gon a XVI—XVir. sz.-ban: Hadtörténelmi Közlemények, 3/1979, 384., 380. o. 

85 Istanbul, Basbakanlik Arsivi, Tahrir defterleri No. 441. Kz az 1542-ben alakult szandzsák első összeírása, 
1. Káldy-Nagy Gy.: A budai szandzsák 1559. évi összeírása, Budapest, 1977. 9., 11. o. 

80 A pécsin kívül a dombói, döbröközi, simontornyai, siklósi, görösgáli, szekcsői, tamási várakhoz rendeltek 
falvakat, némelyiknél az ágyi'dalpak javítását is előírták. 

87 Meninski, F.: Lexicon arabico-persico-turcorum, Viennae, 1780. II. , 352. o.: gere chor, éere chor: subdiuis, 
paganus reparandae arci proximori designatus, ideoque ab aliis subditorum oneribus immunis, reparator, faber. 

88 Elsősorban azoknál a szandzsákoknál, amelyekről különböző időpontból maradtak fenn összeírások. így pl. 
á mohácsi szandzsák 1545/40-os tahrir defterében 12, az 1550/51-esben 11 szolgáló falu szerepel, de közülük csak 
keltő azonos (bár ez részben adminisztratív átszervezésekből is adódik). Pécshez pl. 1545/40-ban Ürög és Nagyetéiiy, 
1550/ól-beii Ürög és (iilváníalva; Siklóshoz előbb Gyód és Harkány, öt év múlva Kórós és Palkonya volt rendelve 
stb., 1. Istanbul, Basbakanlik Arsivi, Tahrir defterleri No. 441. és 443.; v. ö. Káldy-Nagy Gy.: Török adólajstrom 
Baranyából a XVI. sz.-ből: Szigetvári Emlékkönyv, Budapest, 19(30. 149. o. Hasonló változások figyelhetők meg 
a koppányi szandzsákban: 1550/51-ben egyedül Kecsőd falut jelölték ki várszolgálatra, 1505-ben Dalman, Kurta 
és Ábrán falvakat, 1570 és ISSD-ban viszont már egyet sem (ill. Ireg falut hídja vitásra), 1. Tahrir defterleri, No. 412., 
005.. 568.., 6/6, A szolgáló fal.'uk eltűnése további szandzsákoknál regisztrálható, pl. a simontornyainál, görösgáli-
uál (1. Dávid (.'.: A sitnontornyai szandzsák á XVI. sz.-ban, megj. alatt, és Tahrir defterleri, No. 646;, München, Bayer. 
Staatsbibliothek, Cod. Turc. 138.), sőt némelyiknél az összeírások egyáltalán nem említenek ilyen falvakat (mint 
a hatvani szán Izsáknál, Tahrir defterleri. No. 315 , 550.). 
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san feltétlenül előadódó nagyobb munkák ellátása, új objektumok építése az 
alattvalók szélesebb körű igénybevételét tették szükségessé. Az ilyen célra moz
gósított — s mint a boszniai kánunban láttuk — szintén dzserehornak nevezett 
munkások, épp úgy, mint a hadjáratra vitt dzserehorok, az átlagos, semmiféle 
mentességgel nem rendelkező alattvalók közül kerültek ki. Minthogy abból a 
néhány dokumentumból, amelyek vár- és egyéb közmunkákra vonatkozóan ren
delkezésre állanak, világosan látszik, hogy az ezeken alkalmazott dzserehorokat 
nem ugyanolyan elvek szerint állították ki és dolgoztatták, mint a „hadjárati 
dzserehorokat", a mentesség ellenében várhoz szolgáló valamint a hadjárati 
dzserehorok mellett bennük a dzserehor újabb, harmadik típusát kell lát
nunk.89 

Erről a típusról különösen sok adalékkal szolgál egy 1551. szept. 30-i keletű 
összesítés, amely egy építész, különböző iparosok, valamint dzserehorok és fu
varosok (arabadzsik) bérelszámolását tartalmazza.90 Mivel az eleje hiányos, nem 
tudni, hol és milyen építkezésen készült, de a résztvevők száma, építész jelen
léte nagyobb vármunkát sejtet.91 A defter két részletben 1268 dzserehor és 410 
arabadzsi nevét sorolja fel, akik az izvorniki, szendrői, szerémi, aladzsahiszári 
(kruseváci) és pozsegai, vajamint a simontornyai, koppányi, mohácsi és székes
fehérvári szandzsákokból, továbbá két (mohácsi szandzsákba tartozó) hász-vá-
rosból érkeztek az építkezésre.92 Figyelemre méltó, hogy egykori katonai szer
vezetük egyik elemét megőrizve, a dzserehorokat (sőt az arabadzsikat is) ún. 
odák-ba szervezték.93 Az egy-egy szeroda által vezetett változatos létszámú94, 
döntő többségében délszlávokból és magyarokból álló egységek között török és 
vegyes etnikumúak is előfordulnak.95 A szerodák beosztottjaikhoz hasonló fel
tételek mellett dolgoztak, csupán a felelősségük lehetett nagyobb: a dzsereho-
rokkal és arabadzsikkal együtt 4—4 akcse bért kaptak egy napra. Ez utóbbi 
tényt korábbi (a már idézett boszniai kánunnal) és későbbi adatokkal (az alább 
idézendő 1572-es elszámolással) kiegészítve megállapítható, hogy szemben az 
avariz keretében kiállított „hadjárati dzserehorokkal", békeidőben a dzsereho
rokat a XVI. sz. nagy részében bérért dolgoztatták — egyezően a hasonló típusú 
irgádokkal. A bér összege változó lehetett: az 1551-es 4 akcséval szemben 1572-
ben, a székesfehérvári vár javításakor a dzserehoroknak 3, az arabadzsiknak 
pedig attól függően, hogy mit szállítottak, 5 ül. 8 akcsét fizettek egy napra.9G 

89 Egy ilyen megkülönböztetéssel az is megmagyarázható, hogy a defterekben a dzserehort miért választják el 
következetesen a „hiszar vagy kala' yapmak"-tól, a vármunkától, noha az utóbbin alkalmazottakat szintén dzsere
horoknak nevezték. Az ilyen dzserehor-szolgálat egyébként a várrendszer fontosságán túl azért lett főleg magyar
országi jelenség, mert hasonló feladatokra Kuméliában és Ny-Anatóliában elsősorban'a yíirüköket, müszellemeket 
és yayákat használták; sokféle igénybevételükre 1. Refü; A.: Anadolu'da türk asiretleri (906—1200) [Török törzsek 
Anatóliában], Istanbul, 1930. 

90 Wien, National-Bibliothek, Türk. Hss. Mxt. 593., Flügel 1401. Egyik részét közzétette: Vclics, A.: Magyar
országi török kincstári defterek II., Budapest, 1890. 112—120. o. 

91 Csak a kőművesek J20-an voltak, amellett 15 ács és 12 kovács szerepel. 
92 A defter egyes adatai elárulják, hogy a jegyzéket előre elkészítették, s utóbb csak azt regisztrálták, hogy a 

bejegyzettek megérkeztek-e. 
93 Ódának nevezték a XVI—XVII. sz.-i várszervezetben az azabok, reiszek, martalócok stb. legkisebb alegységét, 

aminek a janicsároknál a bölük felelt meg. Eredetileg egy oda valószínűleg 10 főből állt. Minderre ld. a zsoldlistákat 
Velics-nél, Magyarországi török kincstári defterek I—IL, Budapest 1880—1890. 

94 A 128 oda közül 20-nál a szeroda felírás alól hiányzik a név; a legkisebb oda 4, a legnagyobb 40 főből állt, a 
többség 10 és 20 között mozgott. * ' 

95 fg5' pl. az izvorniki, szerémi, pozsegai ódákban. A szekszárdi oda vezetőjének neve — Sir Merd Abdullah — 
renegátot sejtet. Található tiszta török, török szeroda által vezetett vegyes ill. délszláv, de szláv és magyar szerodák 
irányítása alatti szláv-magyar és magyar-török oda is. Mindezek teljesen ellentmondanak annak a közkeletű el
képzelésnek, hogy ebben a korszakban kizárólag a határvidéki keresztények adtak dzserehort. Ezt egyébként cáfolja 
az is, hogy ezeken a területeken előfordul dzserehor alóli mentesítés muzulmánokra vonatkozóan (v. ö. szerémi szan
dzsák 1014-es összeírása, Polska Akadémia Nauk, Osr. Bibi. i Dok. Nauk., Nr. zam. 923.; a defter egy XVI. sz. 

90 Wien, Nat.-Bibl. Türk. Hss. Mxt. 553, Flügel 1400, és Velics, A.: i. m., I., 251—204. o. Ügy látszik, a dzsere-
horoknál nem állt az a szabály, amit az irgadoknál alkalmaztak, hogy ti. az irgad a „mester bérének felét szokta 
kapni", 1. Re fik; A.: Türk mimarlari, 121—122. o. 
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A béren felül, mint az 1572-es elszámolás egyik bejegyzése és más források mu
tatják, néha élelemmel is ellátták őket.97 

Az 155l-es összesítés egyes részletei lehetőséget adnak arra, hogy felmérjük, 
milyen terhet jelentett a dzserehor-állítás bizonyos területek számára, s követ-

• keztessünk a kirovás alapelveire. Ugyanis nagyjából ebből az időből rendelke
zésre áll két szandzsák-összeírás (tahrir-defter), a mohácsi és görösgáli szan
dzsákoké98, s az elszámolásban és az összeírásokban egyaránt szereplő kerüle
tekre (náhijékre) megállapítható, hogy az adózók, ill. a férfilakosság milyen 
hányadát érintette a dzserehor-adási kötelezettség.99 Ezek szerint a két szan
dzsák egyes kerületeinél az arányok a következők: a mohácsi náhijéből minden 
14,6 hánéra esett 1 dzserehor, s az innen elvitt létszám az összeírt népességnek, 
azaz nagyjából a munkaképes férfilakosságnak 2,6%-át tette ki. A baranyavári 
náhijében 8 háne, azaz 4,4%, a pécsiben 16,9 háne (2%), a szentlőrinciben 22,4 
háne (1,15%), a selyeiben 3,6 háne (8,3%), a görösgáliban 9,6 háne (3%), a szent-
mártoniban 8 háne (2,8%), a szekcsőiben 14 háne (2,2%), a két külön kezelt 
hászvárosban pedig 8,8 háne (5,4% [Laskó]), ill. 5 háne (10% [Felesmart]) adó
dik. Ezekből az adatokból, nagyfokú eltéréseikből nyilvánvaló, hogy egységes 
adókulcs itt nem létezett, még olyan, egy szandzsákra egészében érvényes sem, 
mint amilyeneket az 1566-os rendeletek, mühimme defterik határoztak meg. 
Azaz nagyon valószínű, hogy nem avarizr-háne szerint állították ki a dzserehoro-
kat, mint egyébként tették a hadjáratok idején. Az arányok egyúttal arra is 
rámutatnak, hogy — talán a kiugró selyei náhije kivételével, s ismét csak a 
hadjárati alkalmazással szemben — az adott népességnek a szóban forgó munka 
nem jelenthetett nagy terhet, különösen, hogy bért fizettek érte. Sőt, bizonyos 
megfigyelések arra intenek, hogy esetenként másfajta megközelítésre van szük
ség. Miután az 155l-es elszámolásban szerepelő és vizsgálatra alkalmasnak látszó 
neveknek a defterek névanyagával való összevetése100 során kiderült, hogy azok 
az utóbbiakban (a defterekben) döntő többségükben nem szerepelnek, az a kö
vetkeztetés kínálkozik, hogy a dzserehorokat főleg a szegényebb népréteg ad
hatta, mivel az adózási szempontból érdektelen alattvalók maradhattak ki első
sorban az összeírásokból. Ugyanezt húzzák alá más vizsgálatok is: kimutatták, 

97 Szokollu Musztafa budai beglerbég parancsában ezt írta a ráckevei kádinak és eminnek 1571-ben: ,,...mivel 
a Buda és Pest közötti híd építéséhez dzserehor kell, ... kétszáz dzserehort gyűjtsetek össze és 10—10 napi élelemmel 
sietve ide küldjetek. De óvakodjatok attól, hogy ezzel az ürüggyel bárkifői Rgy Síiért vagy egy gabonaszemel el 
tek (Jacob, G.: Türkische Urkunden: Der Islam VI1/1917, 277. o.). Egy 1565. szept. 2;5-i, Gyulával szemben palánk 
építését elrendelő parancsban „az építésre összegyűlő" dzserehorok és a/, ott állomásozó csapatok élelmezésére gabona 
vásárlását írták elő a temesvári defterdárnak, 1. Mühimme defteri, 5. k. 73. o. 

98 Az előbbi 1550/51-hől (Tahrir defterlen Tso. 443, a dátumra ld. Káldy-Nagy Gy.: A budai szandzsák, 12. o.), 
az utóbbi pedig 1552-ből (Tahrir defterleri No. 046.). A görösgáli keltezetlen összeírás készítésének időpontját a szan
dzsák 155l-es dzslzje-defterének segítségével lehetett meghatározni. (Ezt közzétette:. Káldy-Nagy Gy.: Baranya 

XVI. sz.-i török adóösszeírásai, Budapest 1900.) Azon túl, hogy a két defterben majdnem ugyanannyi telepü
lés (105 ill. 16<>), s nagyrészt ugyanolyan sorrendben szerepel, továbbá a dzBizjeflzetők száma csupán 14 helyen tér 
el kevéssé s ezektől eltek i ni ve a dzsizje-def ter névanyaga csaknem teljesen megtalálható a tahrirban, konkrét fogódzót 
is találunk. Az 1554-es defterben az artesfalui Cser István, a szabóházai Nagy Háti, s a gyulaházai Kimos Bálind 
adózókhoz azt írták, hogy „meghalt", (Káldy-Nagy Gy.: i. m., 118., 129.), ezzel szemben a tahrirban még élőként 
szerepelnek, tehát az korábbiul kellett készüljön. Miután a görösgáli szandzsákot 1552 mára-ban alakították ki és 
egy rendeletben 1552 eleje n Újonnan készített szandzsák-összeírásokról beszélnek (Káldy-Nagy Gy.: A budai szandzsák, 
10., 12. o.), nem kétséges, hogy a szóban forgó defter a szandzsák első összeírását tartalmazza. 

99 Minthogy a kincstári kivetéseknél az egyes területek teherbíró képességének megállapításánál a defterek olyan 
adataiból, mint a dzsizje-fizetők (dzsizje-háne), az összeírt felnőttek száma, indultak ki, itt is ezeket vettem alapul 
(A háne terminusra egyébként ld. Káldy-Nagy Gy.: Baranya megye, 7. o.). Megnéztem, mennyi volt az egyes náhijék 
dzsizje-hánéjának összege, ezt elosztottam az onnan érkezett dzserehorok számával (amihez, lévén ugyanazon szer
vezetük, bérük és hasonló munkájuk, odavettem az arabadzsikat is), s Így megkaptam, hány dzsizje-hár.e után kel
lett kiállítani egy dzserehort (falvankénti rontásra nem volt lehetőség, mert az elszámolás csak náhije-hovatartozás 
szerint adta meg a neveket). Másrészt, mivel az említett defterek jórészt az akkori munkaképes férfilakosságot tar
talmazzák, érdemesnek láttam megállapítani a kiállított dzserehoroknak az összeírtakhoz való arányát is. 

100 Mivel az elszámolás (1551-es) a dzserehorokat csak náhijéik szerint adja meg, az összehasonlítás rendkívül 
nehéz. Ezért úgy jártam el, hogy az átlagtól elütő, ritka neveket választottam ki, s ezeket az illető náhije valamennyi 
falujának névanyagával összevetettem. Egyszerűbb volt a helyzet a két hász-városnál, ahol egyébként — s ez igen 
fontos — ugyanolyan eredmény adódott. 
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hogy az 1572-es székesfehérvári várjavításon dolgozó simontornyai szandzsák
béli dzserehorok jelentős része (20—50%-a) szintén nem található az akkori 
tahrir-defterekben.101 Elképzelhető tehát, hogy a különböző területekre kive
tett dzserehor-szolgálatot az egyes helységek közösségei legszegényebb, legmoz
gékonyabb elemeikkel végeztették el, egyúttal jövedelemhez juttatva őket. Szin
tén elősegíthette egy ilyen munkamegosztás kialakulását, hogy a hatóságok egy-
egy vár javítási munkálatait igyekeztek ugyanazon területek dzserehorjai val el
végeztetni.102 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy mindez csak az esetek egy részében volt így. 
Ha a feladat nagysága, sürgőssége vagy a tisztségviselők akarata úgy kívánta, 
habozás nélkül tettek félre bármilyen szabályt, szokást vagy gyakorlatot.103 

Ennek elsősorban a nagyobb várakhoz, hidakhoz legközelebb lakók látták ká
rát,104 de az egész határvidék lakosságát érintette. Súlyosbította a helyzetet, 
hogy gyakran léptek fel hasonló igénnyel az — egyébként is bizonytalan — ha
tár túlsó oldaláról, a magyar fél részéről, ami tetemesen megnövelte az itteni 
ráják terheit.105 De ugyanilyen irányban hatottak a birodalom általános hely
zetében bekövetkezett változások is. A kifejlődő pénzügyi krízissel összefüggés
ben a XVI. sz. utolsó harmadától kiterjesztették a dzsizje-fizetés kötelezettsé
gét106, és ezzel párhuzamosan a várak javítási költségeit is fokozatosan a ráják-
ra hárították, rendkívüli kivetések formájában. A magyarországi területeken az 
ún. „tamir akcseszi", a „javítási pénz" megjelenését az 1570-es évekre tehet
jük.107 így aztán nem meglepő, hogy — az adózót féltve — olykor a szpáhik 
léptek közbe rájáik érdekében. Már 1568-ból ismerünk rendeletet, amelyben 
birtokaik elvételével fenyegették azokat a ziámet- és timár-birtokosokat, akik 
a várjavításhoz kirendelt „rájáik védelmére kelnek, embert nem adva ellensze
gülnek."108 Sőt, úgy tűnik, egyes tisztségviselők is tisztában voltak a ráják túl
zott igénybevételének hátrányaival. Legalábbis erre való hivatkozással fordult 
az udvarhoz 1571-ben a temesvári, 1573-ban pedig a keleti végekről az erzurumi 
beglerbég azzal a javaslattal, hogy romboljanak le néhány „fölösleges", a „ráják 
számára előnytelen" várat.109 

A békeidőszak végetértével, a századvégi és XVII. sz. eleji zűrzavaros időszak
ban a dzserehorok csaknem teljesen szem elől tűnnek. Hogy azonban felhaszná
lásuk a nagy háború alatt sem szünetelt, arra közvetve egy III. Mehmed-kora-
beli mentesítő oklevél utal, melyben a dzserehorról és mellette — első ízben — 
a „dzserehor-akcseszi"-ről, a dzserehor-pénzről is említést tesznek.110 A formula 

101 Dávid Ér..- A simontornyai szandzsák..., i. m. (kéziratban). 
102 A székesfehérvári vár javításán pl. a XVI. sz.-ban rendszerint a fehérvári, simontornyai, szekszárdi, eseten

ként a mohácsi és koppányi szandzsákok dzserehorjai dolgoztak, v. ö. Hadtörténelmi Közlemények, 3/1979, 389. o. 
103 Véli, székesfehérvári bég még az asszonyokat is berendelte munkára 1566-ban: „...bírák... ha fejeteket sze

retitek valamennyi szekér köztetek vagyon, mind behozzátok, —= az férfiak fejszékkel jöjjenek, az asszonyállatok 
lapáttal, kapával, teknével három napi munkára...", 1. Szádeczky L.: Szigetvár első ostromához: Történelmi Tár, 
1881.282.0. 

104 Mint egy későbbi (1614-es), de a XVI. sz.-ra is érvényes rendeletben írták, „...minden várhoz az illető helyen 
és az annak környékén (szemtinde ve dzsivarinda) lévő város lakóit kell vinni". ; Gyöngyös város levéltára, 73. sz. oki. 

105 Szokollu Musztafa pasa 1575. ápr. 6-i, Miksa császárhoz írt levelében felszólítja az uralkodót, hogy fékezze 
meg a tatai kapitányt, aki meglehetősen vad fenyegetésekkel toborzott embereket török területen a tatai vár épí
téséhez, ld. Takács S.—Eckhart F.—Szekfü Gy.: A budai pasák magvar nyelvű levelezése I., 1553—1589, Budapest, 
1915. 77—78. o. 

106 Káldy-Nagy Gy.: Baranya megye, 7. o. 
107 Hadtörténelmi Közlemények, 3/1979, 381—82. o. 
108 Istanbul, Baçbakanlik Arsivi, Mühimme defteri 7. k., 656. o. 
109 Uo., 14. k., 1603., és 23. k., 209. sz. A temesvári bég Becskerek, az erzurumi pedig név nélkül „néhány vár" 

lerombolását ajánlotta. 
110 Mordtmann, J. IT.: Adalék Buda 1526-iki elfoglalásához: A Konstantinápolyi Magyar Tud. Intéz. Közle

ményei, 3/1918, 9. o. 
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felvétele arra mutat, hogy az adott időszakban gyakran követeltek dzserehort 
a hadsereg számára.111 

A későbbi adatok viszont rávilágítanak, hogy a XVII. sz.-ban az állami köz
munkákon, a korszak magyar elnevezésével a „császár mívén" alkalmazott szol
gálat alkotta a dzserehor címen kivetett terhek nagyobbik részét. Jellemző ezzel 
kapcsolatban az, amit egy elbocsájtott, hivatalra pályázó szandzsákbég írt vala
mikor a század második negyedében. Szerinte egykori felettesei azért nyilatkoz
tak róla kedvezően, mert , , . . . a vár- és hombárépítésben, a béke és az egyezmé
nyek tiszteletben tartásában, és mindenekelőtt abban, hogy dzserehorokkal és 
építőanyaggal miként segítettük Budát, . . . egyedülállók voltunk . . . a végvidéki 
uminek sorában."112 Az itt említett dzserehorokról, a császár mívéről a török 
mellett magyar források is tájékoztatást nyújtanak. Az ekkori dzserehor-szolgá-
lat jellemzőinek meghatározásánál jól használhatók azoknak az ún. vizsgálati 
jegyzőkönyveknek, a deutrális conscriptióknak a közlései, amelyek a magyar 
fennhatóságnak a hódoltságra történő fokozatos kiterjesztésével kapcsolatban 
keletkeztek. '1;i 

Megállapítható, hogy a XVI. sz.-i gyakorlat folytatásaképpen a különböző ob
jektumoknál elsősorban a legközelebbi települések, nagyobb munkák idején pe
dig lehetőleg ugyanazon körzetek dzserehorjai dolgoztak. A területek ilyen jel
legű felosztására utal egy a század legelején kelt rendelet, mely szerint addig 
a „Tárna folyó innenső partján fekvő falvak" az egri, a túlpartiak pedig Hat
vanhoz jártak munkára.114 Köztük Gyöngyös város dzserehorjai, bár a század fo
lyamán elég sokszor kellett védelmet kérniük azért, hogy máshová ne szolgál
tassák őket.115 Előfordult azonban, hogy a kijelölt település meglehetősen mesz-
sze feküdt a rábízott vártól, mint pl. Debrecen, amely előbb Eger, majd Szolnok 
és később Nagyvárad javításához kényszerült dzserehorokat adni.116 Egyre ke
vésbé vették figyelembe az említett elvet a század 2. felében, ami a háborúk fo
lyományaképpen megszaporodó feladatokkal függ össze. 

Szintén XVI. sz.-i előzményekre nyúlt vissza és lassanként általános gyakor
lattá vált, hogy a közmunkák költségeit a rájákra hárították át. Az Esztergom
hoz behódoltatott falvak közül az 1620-as években több település rendszeresen 
fizetett „császár műve adója", „császár munkája adója" címen különböző össze
geket, tehát ezek a terhek állandó adókká lettek.117 Sőt, ugyanez történt ma
gával a várakhoz, hidakhoz stb. végzendő munkával. Ahogy a jegyzőkönyvek 
vallomásaiból kitűnik, a „császár művét" a települések adóival együtt állandó 
évi szolgálatnak tekintették, amit néha többször is megvettek rajtuk, ill. ha el
maradt, pénzt követeltek helyette.118 

111 A dzserehor név említése nélkül, de egész bizonyosan róluk beszél az 1590-os egri emlékirat szerzője, amikor 
a iáják hadrafogásának gyakorlatát ostorozva így ír: ,,... az 1001-ik (1592—93.) évtől fogva mostanáig, különösen 
Horvátországban és Boszniában, amikor csak hadjárat volt, a szerászkerok minden évben elküldték embereiket a 
vilajetbe s a földmíves rájákat és a városi népet, kézműveseket erőszakkal a hadjáratra vitték s így a földek munká-
latlanul maradtak, ... föl is ütötte fejét a szükség és nyomorúság. A katonai vitézség sem volt meg bennük és meg
futamodtak"; ld. Az egri török emlékirat a kormányzás módjáról, ford. Karácson L, Budapest 1909, 12. o. 

112 Fekete, L.: Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy, Budapest, 1932. 104. o. 
I IS Kaniezày G.: Adalékok a török—magyarkori beltörténethez: Magyar Történelmi Tár 0/1859, 103—107. o.,-

Tiáth K.: A Győr vármegyei hódoltságról: MTT. 7/1800. 1—123. o.; ehhez adalék: Sörös P.: Egy falu a török idők
ben: Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, IX/1902, 289—299. o.; Szerémi: Emlékek Bars vármegve hajdanából. 
V. közi.: Történelmi Tár, 1892. 520—538. o.; Merényi L.: Adalékok a hódoltság adózása történetéhez: MGSZ. XI 
1903, 18—32. o.; Purjesz I.: A török hódoltság Pest megyében: Levéltári Közlemények, 1958, 173—200. o.; több 
rövid jegyzőkönyvet közöl Majláth B.: A szőnyi béke okmánytára, Budapest, 1885. 

114 Gyöngyös város levéltára, 12. 
115 Uo., 20., 40., 73., 137. stb. 
110 Debrecen város lvt., 08., 75., v. ö. Fekete L.: Debrecen város levéltárának török oklevelei: Levéltári Közle

mények, 1925. 57., 03. o. 
117 Merényi L.: i. m., 19—23. o. 
118 Écs falu, Győr m., 1020: „szultán mivére azelőtt soha nem mentek, most azt is "kétszer szolgáltatják meg 

velük" {Ráth K.: i. m., 42. o.); Nagy-Nyrtl, 1042: „szokás és summán felül minden esztendőben három helyre ... 
császár-mire küldik őket" (uo., 110. o.); Alsó-Ábrám, Miskolci járás, 1041: „az császár mivét is török számra azelőtt 
megértük esztendeig is tíz nappal, de most esztendőt által ugyan kiváltjuk inkább egymást" (Kaniezay G.: i. m., 
148. o.); Jánoshida, Pest m., 1008: tőlük nem követelnek munkát Újvárra, de „minden esztendőben hol ötven s hol 
pedig 00 forintokat kell az szekerezésért fizetni" (Purjesz I.: i. m., 190., v. ö. 180. o.). 
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Kivetése lényegesen módosult a XVI. sz.-hoz képest. A birodalom adórendsze
rének alapját képező paraszti birtokviszonyok, s ennek következtében a korábbi 
adóegységek felbomlásával birodalomszerte sok probléma adódott az állami ki
vetések körül.119 A magyarországi területeken úgy hidalták át a nehézségeket, 
hogy átvették azokat a megoldásokat, amelyeket a magyar állam alkalmazott. 
A megmaradt Magyarországon a hasonló gondokból sarjadt 1609:12. te. rögzí
tette az új adóegységet, a portát, s a törökök némi változtatással ezt a maguk 
számára is elfogadták. A változtatás többnyire abból állt, hogy pl. a kétfelé 
adózó területeken ugyanannál a településnél valamivel magasabban állapították 
meg a portaszámot, mint a magyar hatóságok.120 A szórványos adatokból arra 
következtethetni, hogy a császár míve, tehát a dzserehor-szolgálat kivetésénél 
ugyanúgy a portaszám szolgált alapul. A Győr megyei Táp község pl. az 1642-es 
jegyzőkönyvben azt vallotta, hogy „annak előtte a császár munkája volt 7 porta, 
immár 10 portára verték, azelőtt 7 gyaloggal tartoztak, most 10-et kér
nek . . . "121 Eszerint egy-egy porta, azaz optimális esetben 4 jobbágy-, vagy 12 
zsellérház állított ki 1 dzserehort, bár épp ezek a források említenek sok esetet, 
amikor az előírásokat, megállapodásokat megsértették. 

A visszaélések azonban nem csupán az állami tisztségviselők részéről történ
tek, hanem legalább annyira, ha nem nagyobb mértékben, a javadalombirtoko-
sok oldaláról. A szpáhik ugyanis, kihasználva az államhatalom fokozatos hanyat
lását, az államot illető szolgáltatások egy részére rátették kezüket. így a maguk 
számára sajátították ki időnként a császár mi vét, a közmunkákat. Mórichida 
birtokosa pl. az 1620-as években „szultán munkája helyett 10 ft.-nyi összeggel 
megelégszik",122 tehát pénzre váltva hasznosította az állami szolgáltatást. Csík-
vánd falu ura természetben követelte ugyanezt, mert faluja szerint „gyakran 
történik.. . , hogy midőn a szultán munkájára beküldik szekereiket, először ma
gának szolgáltat, azután a szultán művét is el kell végezni."123 Az utóbbi pa
nasz jól rávilágít ennek a visszaélésnek a fő tehertételére: se az időnként erő-
sebb adóztatással jelentkező állam, se az adózók erejét kisajátítani igyekvő bir
tokos nem tudta a ráját a másik követeléseivel szemben megvédeni, aminek 
következménye az adók, szolgáltatások, így a császár míve megtöbbszöröződése 
lett. 

Ehhez járult, hogy továbbra is gyakran rendeltek hódoltsági török alattvaló
kat magyarországi vármunkákra (egyébként fordítva épp annyiszor megesett), 
ami különösen az egyre növekvő kettős adózású területeket érintette. A magyar 
országgyűlés, a kétfelé munkára hajtottak helyzetét megkönnyítendő, háromszor : 
1625, 1635 és 1647-ben is kimondta, hogy az ilyenek az átkelőhelyeken vám
mentesek legyenek. 

A XVII. sz,-i közmunka, a dzserehor-szolgálat jellemzője, hogy egyre széle
sebb rétegekre terjedt ki. Korábban, mint ismeretes, dzserehor alól mentességet 
főleg más, az állam számára végzett szolgálattal lehetett szerezni.124 Kétségessé, 
gyakran papírronggyá váltak viszont a mentességek, ill. az azokra vonatkozó 
rendeletek a XVII. sz. egyre anarchikusabb viszonyai között. Nagyon jól végig
kísérhető ez a folyamat még olyan város esetében is, mint Nagykőrös, amely 
pedig a birodalomban a keresztények számára elérhető autonómiának és privi
légiumoknak egyik maximumát képviselte. A város többek között, mint ismert, 

i 
119 Akdag, M.: Türkiye halkinin dirlik ve düzenlik kavgasi, 61—74. o.; Suéeska, A.: Die Entwicklung der Bes 

teureung, 103. o. skk.; emiatt esik szét az avariz-hane rendszer is. 
120 Ráth K.: i. m., 57. o. 
121 Uo., 90. o. Egy másik faluról, Táp-Szentmiklósról azt jegyezték fel, hogy a törökkel „öt adóra azaz portára" 

kötött megállapodást, s „az szolgálatot is pedig esztendőnként adó számra" veszik meg tőlük (uo., 93. o.). 
122 Uo., 40. o. 
123 Uo., 44. o., 1027-ben. Hasonlóan járt el Pázmánd egyik birtokosa is, uo., 40. o. L. még Szeretni: i. m. 532. o. 
124 így pl. az avariz-adókhoz tartozó szolgálatok valamelyikének ellátásával (futárszolg. stb.), révészséggel, 

átkelőhelyek, hidak, hegyszorosok védelmezésével, kincstári raktárak őrzésével, hídfelügyelettel stb.; v. ö. Istanbul,. 
Basb. Ars. Tahrir defterleri No. 290., 304., Polska Akad. Nauk, Osr. Bibi. Kr. zam. 923. 
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annak köszönhette kiváltságait, hogy a hódoltsági lőporgyárak egyik fő salét
romszállítója volt. Ennek fejében „a közmunkák és terhek, valamint az erődí
tési és várművek alól is fel vannak mentve" — írták egy 1627 májusi levélben, 
amit épp azért kértek a budai pasától, mert ilyen munkákra akarták szorítani 
a várost.125 ö t év múlva azonban már meg kellett ismételni a rendeletet, s ha
sonló okokból a század folyamán a város még számtalan oltalomlevelet szerzett. 
Ennek ellenére regesztrumai gyakran tartalmaznak elszámolásokat közmunkák
ra ment embereik költségeiről, a század közepe táján pedig végképp elenyészik az 
oltalomlevelek ereje. Hadjáratokra „táboros kocsik", élelem, ember adása, hid
es vármunkákon való részvétel jelzik, a város nem tudta tartani korábbi pozí
cióját. A mentességek érvénytelenségét, a szultáni rendelkezések semmibevéte
lét fejezi ki az a rendelet, amellyel 1672-ben a városra újvári szolgálatot vetet
tek ki: „Miután a nevezett városbéli r á ják . . . szultáni magas rendeletek által 
minden egyéb szolgálat alól ki valának véve: a szóban forgó rendkívüli kocsi 
küldéskor ezektől felényi kocsi kívántassák.. . "126 A város háborgatása á ren
deletek ellenére később sem szűnt; amint 1677-ben a körösiek panaszolták, a 
„budai kormányzó . . . részéről. . . mind a ser mind a kánun ellenére szarahor-
r a l . . . szüntelenül zavartatnak."127 

Ahogy a körösi példából is kitűnik, a dzserehor-szolgálat alkalmazása, bár 
korábban sem tekinthető éppen ritkának, a század közepe után egyenesen mér
téktelennek mondható. A korszak nagy háborúit, várostromait, területi foglalá
sait, tehát rombolásait követően rengeteg volt az építési, helyreállítási munka. Az 
1660-as években a török terület merő építkezés: dolgoztak a kisebb erődítmé
nyeken, palánkokon, hidakon, de mindenekelőtt a fontos nagy várakon, mint 
Nagyvárad, Kanizsa, Szigetvár, Szécsény és elsősorban Érsekújvár.128 Mind
ehhez annyi dzserehorra volt szükség, hogy az igényeknek nem tudtak eleget 
tenni, s ezért olykor még a szpáhikat és timárbirtokosokat is vármunkára ren
delték.129 A legtöbb és leghosszabb ideig dzserehort igénylő építkezés Érsekúj-
várott zajlott, ahová folyamatosan csaknem az egész hódoltsági terület elküldte 
embereit. 1665-ben a friss újvári vilajetből, az egri, budai, esztergomi, székes
fehérvári, sőt a szegedi szandzsákból parancsolták oda a dzserehorokat.130 Az 
évről évre ismétlődő szolgálat igen súlyosan érintette a rájákat, különösen, hogy 
helyenként elég kíméletlenül vették meg rajtuk. Az egri vilajetben pl. 1668 kö
zepén az ottani katonaságot, ahogy a magyar nyelvű kísérőlevélben írták „az 
vitézlő nömösi rendöt" (!) küldöttek ki „zászlóstul az falukra szekeret és gyalo
gokat hajtani Érsök újvárban, Újvárnak, árkait tisztítani és egyéb helyeit épí
teni . . ,"131 A szintén 1668-ban készült Pest megyei vizsgálati jegyzőkönyv val
lomásai pedig arra mutatnak rá, hogy a jobbágyok-ráják számára milyen tete
mes kárral járt az „újvári szekerezés", amely még a 70-es években is tartott.132 

Az e századi dzserehor-szolgálat tehát, miután fő megkülönböztető jegyét, a fi-
zetettséget elveszítette, joggal nevezhető az állami robot intézményének. Az egy
kor szeldzsuk zsoldost, aztán hadjáratok idején alkalmazott oszmán fegyverfor
gató-, majd kisegítő katonai alakulatot jelentő dzserehor így vált az oszmán 
birodalom európai végein az alávetettek által gyűlölt ingyenmunkává, amely 
alól a századvégi nagy háborúk elültével, a törökök eltávozásával szabadultak 
meg végérvényesen. 

125 Szilády Á.—Szilágyi S.: Okmánytár a hódoltság történetéhez Magvarországon I., Budapest, 1863. 16. o. 
126 Uo., 405. o. 
127 I. m., I I . k., 36. o. 
128 Minderről a drezdai török iratok tájékoztatnak. Id. Sächsische Landesbibliothek, Handschrift No. Eb 387 

A magyar vonatkozású iratok regesztáit ld. Fekete L.: Levéltári Közlemények, 1928—29. 
129 Mint pl. 1663—65-ben a pécsi szandzsák birtokosait, Kanizsa, Babócsa majd Szigetvár várához; uo. 
130 Uo. 
131 Izsépy E.: Végvári levelek, Budapest, 1962. 39. o. 
132 Purjesz / . : i. m. Megjegyzendő, hogy az ekkori építkezések a hódoltság történetében minden jel szerint pá

ratlanok voltak, így nem indokolt a korszak jellemzőit az egész hódoltság időszakára kiterjeszteni, mint ahogy tette 
Salamon Ferenc (Magyarország a török hódítás korában, 208., 233—38. o.) elsősorban a szóban forgó jegyzőkönyvek 
.alapján. 
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Пал Фодор 

ПУТЬ ОДНОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬДЖУКОВ В ВЕНГРИЮ: ДЖЕРЕХОРЫ 
Резюме 

В анатолийском государстве сельджуков в 13-м веке увековеченные Ибн Биби эджрихары 
(джерахары) являлись нанимавшимися время от времени, вышедшими главным образом из 
кочевых племен наймитами, и османские джерехоры (или серехоры), которых мОжно считать их 
прямыми потомками, выступают перед нами с начала XV века точно такими же элементами. 
Как можно установить из сопоставления различных описательных источников и грамот, 
начиная со второй четверти XV века институт джерехоров становится одним из основных 
составных элементов османской военной организации, который как часть системы «аварис» 
объединял в более организованные рамки людские резервы, которые могли быть мобилизо
ваны обществом на военные цели. 

Начиная со второй половины XV века вместе с остальными традиционными военными 
элементами джерехоры также постепенно утратили свое непосредственное военное значение и 
к XVI веку превратились во второстепенные воинские части. Они применялись в той же об
ласти, как и т. н. иргады, а способ их организации и их штатная организация имела различные 
формы в военное и мирное время. Джерехоры, мобилизовавшиеся в целях военных походов, и 
далее формировали в военной системе «аварис» (со всеми её последствиями), а в мирное время 
следовали различным принципам. Во-первых, были сформированы т. н. слои служащих, ко
торые в качестве службы джерехор осуществляли уход за отдельными объектами (например, 
крепостями), пользуясь при этом свободой от других обязанностей, в то же время в период 
более крупных работ применялись джерехоры, завербованные без особых схем и работавшие 
за деньги. 

В XVII веке военный характер службы джерехор почти полностью утратился, и во многих 
областях служба превратилась в постоянную; более; того, она стала облагаться налогом. 
Одновременно с этим слово джерехор, которое когда-то означало наемного солдата, на евро 
пейских окраинах турецкой империи в XVII веке, как правило, означало отделение или саму 
службу, назначенную на государственные общественные работы, и служило для выражения 
понятия госудатственной работы. 
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,PÄL FODOR', 

DER WEG EINER SELDSCHUKISCHEN INSTITUTION NACH UNGARN: 
DIE DSCHEREHOR 

Resümee 

Im anatolischen Seldschuk-Staat des 13. Jhs. waren die von Ihn-i Bibi genannten 
Edschrihar (Dscherehar) in erster Linie a«s Nomadenvölker stammende Gruppen, 
die sich gelegentlich zu Söldnern verdangen. Ihre direkten Abkömlinge, die soge
nannten Dscherehor traten als ebensolche Elemente am Anfang des 15. Jhs. Später 
von dem zweiten Viertel des 15. Jhs. ist das Dscherehor-System zu einem wichtigen 
Bestandteil der osmanischen Heeresorganisation gegeworden, die als Teil des Avariz-
Systems die für militärische Ziele mobilisierbare Menschenreserve der Gesellschaft 
in besser organisierten Rahmen fasste. Von der zweiten Hälfte des 15. Jhs. haben 
auch die Dscherehor, wie die anderen traditionellen militärischen Elemente, ihre 
mittelbare militärische Bedeutung stufenweise verloren, so wurden sie im 16. Jh. 
zum zweirangigen Verband. Sie wurden mit den sogenannten Irgad auf gleichem 
Bereich angewendet, die Art ihrer Organisierung und ihre Organisation haben im 
Kriege und im Frieden verschiedene Formen bekommen. Die für die Operationen 
mobilisierten Dscherehor wurden auch im weiteren, im Avariz-System aufgestellt, 
im Frieden wurden aber andere Prinzipe gefolgt. Einerseits, wurden sogen. Knecht
schichte ausgestaltet, die als Dscherehor-Verdienst die Erhaltung einiger Objekte 
vollbrachten, anderseits wurden während der Zeit von grösserer Arbeit für Geld 
arbeitende Dscherehor angewendet. Im 17. Jh. hörte der militärische Charakter des 
Dscherehor-Systems fast vollständig auf, und verwandelte sich in einen ständigen 
Dienst, sogar in einen Steuer auf vielen Gebieten. Zu gleicher Zeit veränderte sich 
auch der Sinn des Wortes Dcherehor, was früher einen Söldner bedeutete; im 17. Jh. 
auf dem Rande des Türkenreiches im allgemeinen den Gegriff des unentgeltlich 
staatliche öffentliche Arbeit ausführenden Rajas und selbst die staatliche Froh 
ausdrückte. 


