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AZ OSZMÁN—TÖRÖK HADERŐ SZERVEZETE ÉS VEZETÉSE 
A BIRODALOM FÉNYKORÁBAN 

Az oszmán-török haderő lényegében azokból a ha tárőr gázi (hitharcos) köte
lékekből fejlődött ki, akik a XIII. század végétől kezdve a nyugat-anatól ia i 
18—25 emirátusból a bizánciak felett győzelmet ara tó Oszmán bég zászlaja alá 
sereglettek.1 E haderő, felhasználva a korábbi kul túrkörök hadművészet i hagya
tékai t és a meghódítot t népek erőforrásait , másfél évszázad a la t t a kor t á r sak 
által is gyakran emlegetett „hadseregek hadseregévé" vált.2 Az oszmán haderő 
hatékonyságának és „akciórádiuszának" m a x i m u m á t 3 a XVI. század derekára 
ér te el, amelyet egyes történészek „török évszázad"-nak (siècle Turque) ne 
veznek.4 E kor t I. Szülejmán szultán ura lkodása fémjelzi, aki t már az egykorú 
európai uralkodók is a „Nagy", a „Pompás", a „Fenséges", a „Hata lmas" (il 
magnifieo, der Prachtige, le Magnifique stb.) jelzőkkel illettek.5 Az oszmán had
erő egyes elemiéinek genezise is a szultánok nevéhez kötődik. Emiat t célszerű 
az oszmán dinasztia XVI. század végéig uralkodot t tagjait felsorolni.6 

Az oszmán-török haderő legfelsőbb vezetése. A vezető rétegek nevelése. 
A haderő felosztása 

Az oszmán birodalomban a legtöbb állami és szeráji tisztségviselő feladat
körében a katonai és polgári funkció egybeesett. A dolog természeténél fogva 
mi a továbbiakban csakis a katonai funkciókkal foglalkozunk. A birodalom leg
főbb „hadura" a szultán volt, aki — a despotizmus fő i smérve szerint — magát 
és hata lmát az istentől származta t ta : az oszmánok a családfájukat Erős Ka-
ji-ra, Oghúz leszármazottjára, a török történészek viszont Oghúz származását 
egészen Allahig (ill. Noéig) vezették vissza. A XVI. század elejétől a „szent Mek
k a " és a „fényes Mediha" az oszmán birodalomhoz tar tozott , így a szul tánok 

1 Halil Inalçifc: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300—1600. London, 1975. 5. o. 
2 He#yi lilára: Török berendezkedés Magyarországon. Kandidátusi értekezés. MTA. Kézirattár. 0/10 285. sz. 40. 

o. (a továbbiakban: Disszertáció) 
3 Az „akciórádiusz" elméletet Perjés Géza újra kifejti Mohács (Bp., 1979.) c. művének 79—85. o. 
4 Feli et e Lajos: Szülejmán szultán. Életek és korok. Bp., 1967. 43., 65. oldalak. 
5 Uo. 79., 99. o.; Joseph von Hammer: Geschichte des Osmanischen Beiches (a továbbiakban: GOB) I—X. k. 

Pesth. 1827—1832. I I I . 454., 483. o. 
6 Á teljes családfát legújabban Inalçil: közli i. m. 204—205. o.; Ernst Werner: Die Geburt einer Grossmacht — die 

Osmanen(1300—1481) c. műve (Berlin, 1978.) 101. o. leírja, hogy az egyik legrégibb oszmán króikás, Ásikpasazúde, 
Oszmánt gázinak nevezi. Uőírja, hogy a régi brusszai mecsetből származó egyik írás Orhánt így nevezi: .,Szultán, a 
gázik szultánjának fia, gázi, a gázik fia, az égbolt betakarója, a világ hőse." U6 a 164. és 174. o. írja, hogy I. Murád 
még „nagyúr" volt és csak T. Bajezid. legalizálta a szultán címet. Nicolae Jorga: Geschichte des Osmanischen 
Beiches. Gotha 1908—1913.1—4. Band. Az I. kötet. 264. o. I. Murádot—klasszikus irodalom alapján — ,,sehiV'-nek 
„mártír" nevezi. 

— 617 — 



Az uralkodó 

neve címe ragadványneve uralkodásának ideje 

í . Oszmán bég (emír) Gázi ?—1326 

Orhán bég (emír) Gázi 1326—1362 

I. Murád Hüdavendigár 
(nagyúr) 

Sehib (Mártír) 1362—1389 

I. Bajezid szultán Jildirim (Villáin) 1389—1402 

10 év trónviszály Szülejmán-, Mehmed-, Iza- és Muza-cselebi hercegek között (interregnum) 

I . Mehmed szultán Kirisdzsi-Cselebi 
(Kedvenc lovag) 

1412—1421 

I I . Murád szultán — 1421—44; 1446—51 

I I . Mehmed padisah i-álem 
(világuralkodó) 

Fát ih (Hódító) 1444—46; 1451—81 

I I . Bajezid szultán Véli (Helytartó, Szent) 1481—1512 

I . Szelim szultán, kalifa Jávúz (Éles), a 
Szent Városok 
védnöke 

1512—1520 

1. Szülejmán s .ultán, kalifa Kánúni 
(Törvényhozó ) 

1520—1566 

11. Szelim s ultán, kalifa Meszt (Részeges) és 
Szári (Szőke) 

1566—1574 

I I I . Murád s. altán, kalifa 1574—1595 1 

már „kalifá"-k (az iszlám legfőbb papja) is voltak,7 s ebben a vonatkozásban 
„kimutatták", hogy a próféta leszármazottai is (emírek). Ez könnyen ment, mi
vel a birodalmi herold (az oklevelek legfőbb kezelője), a „zászló hercege" (mir-
álem), a szultán első kengyelagája volt. A szultánok alkalmazhatták az „urf" 
elvét, vagyis azt a jogot, hogy önkényesen kivonják magukat az iszlám és az 
oszmán ősök törvényei alól. Háborúhoz viszont nem volt szükség az urf-ra, mert 
a „Dzsihád"-ot (Szent Harc) az iszlám vallási kötelezettséggé is tette.8 

A hadiállapot kérdéseiben egyetlen európai uralkodó sem vehette fel a ver
senyt az oszmán szultánnal; ha ugyanis ő háborút akart indítani, semmi sem 
kötötte, vagy korlátozta ebben. A birodalomnak nem volt parlamentje, s mivel 
rendek sem voltak, országgyűlést sem kellett összehívnia. Katanaállítás céljából 
senkinek, semmiféle adót nem kellett megszavazni. A szultán kiadta a paran
csot a hadbavonulásra és a szultáni tanács (diván-i hümájun) kancelláriája 
„madárröptű hírnökök" útján máris firmánokat (a szultán nevében adott pa
rancsokat) küldött a birodalom, minden zugába, ahol az alattvalók rendszerint 
szó nélkül engedelmeskedtek, mert különben fejüket vagy létalapjukat vesz
tették. Bizonyos intézmények azért a szultánt is érintették. Ilyen volt pl. a 

7 Werner: i. m. 100. o.; Inalçik: 33—34. o.; Káldy-Nagy Gyula: Harácsszedők és ráják. Bp. 1970. 7., 45. o.; I. Osz
mán származására 1. pl. Friedrich Giese: Die altosmanischen anonymen Chroniken. Leipzig, 1925. 9—10. o. 

8 Hammer: Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung. I—II. Wien, 1815.(atovábbiakban: 
ORSS) I. 88., 100., 422., 480., I I . 61. , 125., 398., 427. o.; az ,,urf" elve uo. I. 29. o.; A ,,Dzsihád"-dal kapcsolatban 
1. Inalçik: i. m. 6—7. o. 
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„fetva" (válasz), amelyet bizonyos esetekben illett kikérnie az iszlám vénétől 
(sejk-ül iszlám, vagy főmufti). Egy kánún (törvény) azt is előírta, hogy saját 
rabszolgakísérete csak a szultán vezetésiével köteles hadba vonulni (trónra lépé
sekor minden szultán „belépett" közjanicsárnak). A Dzsingiz kánnal hirdetett 
rokonság erősítette a despotizmust, de azt is megkövetelte, hogy a csatát szi
lárdan vezessék. Dzsingiz ugyanis a nevéhez mindig hozzáíratta, hogy „az Is
ten fia". Unokája, Batu kán, arany trónuson ülve, merev arccal vezette har
coló seregét. Timúr-lenk kedvenc mondása volt : „amint az égben csak egy Isten 
adatott, úgy a földön csak egy uralkodó lehet!". E béna világverő megkövetelte 
alvezéreitől (fiaitól, unokáitól), hogy csatában leborulva könyörögjék ki az üt
közetbe vetés „kegyét". Kedvenc mondását fél évszázaddal a halála után már 
Hódító Mehmedtől halljuk viszont. 

Ami a csatavezetés szilárdságát illeti, tudjuk, hogy néhány kivételtől elte
kintve (I. Bajezid, II. Méhmed, I. Szelim), az oszmán uralkodók hajlamosak vol
tak arra, hogy a válságos pillanatokban „elszeleljenek". E tulajdonságaikat is
merve a történetíró Lütfi pasa, Kánúni Szülejmán egyik kegyvesztett nagyvezí-
re, szabályzatnak is beillő „Aszaf-námé-jában" (Vezírek könyve) a következőket 
rögzíti : „És a többi vezír és a többi magas állami tisztviselő köteles, ha ő hívja, 
őt táplálni (hogy meg ne mérgezzék — G. T.) . . . És minden éjjel egy szandzsák 
elöljárójának kell őrt állni. És a nagyúr sátra előtti helyen egy lovassági ezre
desnek (bölük agaszi) kell őrködni. . . . És a csatatéren a császárnak eléggé 
messze, hátul kell állni. A császár elé összeláncolt ágyúkat kötelező állítani. 
És a császár lovának lábaira béklyó kerül. Ennek az a célja, hogy szilárdan, 
csendben és mozdulatlanul álljon. Az oldalánál egy hűséges embere tartózkod
jon, aki e szavakkal gondoskodjon bátorításáról és megnyugtatásáról: »Csá
szárom téged nem fenyeget veszély, a győzelem a miénk!«. A csata folyamán 
a fejünket nem szabad elveszteni. Harc közben a katonáknak nem szabad tör
vénybe ütköző, kivételes ajándékot adni!"9 

Az oszmán birodalom oszlopai (erkján-i devlet) és az állam nagyjai (áján-i 
devlet) a pasák voltak. A pasa szó etimológiája (hasonlóan a bég, az aga, a 
basi, az efendi és más — vezető beosztást jelző — szavaikéhoz) vitatott. A leg
újabb kutatások a perzsa „padi-sah" (a sah feje) rövidítésének tekintik, amelyet 
a korai iszlám világban a militáns (harcos) dervisek főnökei használtak. A tur-
komán bégek tőlük vették át és egyfajta vallási jellegű kiválasztottságként is 
interpretálták. Ezek szerint a pasák, a hódító hadjáratokban, amelyeket azon
ban „Szent Harc"-nak neveztek, mint elhivatott, isteni küldetést teljesítő ve
zetők vettek részt.10 E címet a XVI. században csakis a nagyvezír, a többi (3— 
5) vezír, a tartományi (vilajet) bégler-bégek (eredetileg: fejedelmek fejedelme) 
és a flottaparancsnok kapudán viselhette. Azokat a pasákat (illetve alantasabb 
méltóságokat), akik tagjai voltak a szultáni tanácsnak, a „kupola vezírei"-nek 
(kubbe vezireli) is nevezték, kupolás tanácskozó termükről11 : 

a) A szultáni tanács elnöke a nagyvezír volt (régi keleti állami funkció, 
mely „teherhordó"-t jelent). Hadjáratokban rendszerint ő volt a főparancsnok 
(szeraszker), amit az a fekete kandiai (Kréta) kócsagtoll jelképezett, amelyet a 

9 Gy. Káldy-Nagy: Suleimans angfriff auf Europa. Acta Orientalia Academiae scientiarum Hungaricae. Bp. 1974* 
170. o. (a továbbiakban: Acta — 1974). A mongol vonatkozásokat 1. Werner: i. m. 183—184. o.; Rudolf Tschudi:Da,s 
Asafnâme des Lutfî Pascha. Leipzig. 1910. 23—24. o. 

A fetvával kapcsolatban 1. Albert Howe Lybyer: The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman 
the Magnificent. Cambridge, 1913. 208., 223. o. 

10 A pasa szó értelmét I. Werner: i. m. 93. o.; Hammer: GOR 1.157. o. ő apása szót a ,,pai-sah" (a sah lába) össze
vonásaként értelmezi. 

11 Inalçik: i. m. 89. o.; Johann Wilhelm Zinkeisen: Geschichte des osmanischen Reiches in Europa. 1—7. Theil. 
Gotha, 1853—58. I I I . 112—123. o. (Zinkeisen szerint a díván-i hümájun tagjai voltak a vezírekenkívül: a két kádiasz-
ker, a ruméliai és anatóliai béglerbégek, a fő defterdárok, a janicsáraga, a kapudán-pasa és a nisándzsí); Káldy-Nagy: 
Szülejmán. Bp., 1974.105—106. o.; Hammer: OBSS I I . 412—436. o. 
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haclrakelt sereg szemlehelyén a szultán a saját tollbokrétájából tűzött a nagy-
vezír turbánján levő ékköves forgóba (szorgudzs)12. 

b) A többi vezír olyan hadjáratok főparancsnoka (szerdár vagy básbug) le
hetett, amelyeket, noha jelentősek voltak, mégsem a szultán vezetett. Lütfi pasa 
előbb idézett Aszaf-náméjában így ír: „Mindenekelőtt annál a helynél, ahol 
a hadjárat szükségeltetik, a vezírek vagy bejlerbejek közül parancsnokot (szer
dái) kell kijelölni. Néha előfordul, hogy a szandzsák elöljárója lesz a parancs
nok/'13 A XVI. századtól a stratégiailag fontos vilajetek élére is vezírpasákat 
neveztek ki bégler-bégi beosztásba. 

c) A díván-i hümájun rangban következő tagjai a ruméliai és anatóliai kádi-
aszkerék. (főhadbírók) voltak. Mint katonák irányították a birodalom hozzájuk 
tartozó része tartományaiban a kádik és főpapok tevékenységét, akik felelősek 
voltak a felderítés megszervezéséért, a hadjáratok gabona- és vágóállatszük-
ségletónek begyűjtéséért, a málhásállatok bérbevételéért, mely feladatokra min
dig a kádi kapta a firmánt. Felelős volt ezeken kívül azért, hogy a tisztség
viselők magatartását és a lakosság helyzetét, hangulatát időben jelentse, a dev-
sirmét (keresztény családok kijelölt fiainak adóba történő begyűjtése) előké
szítse, gondoskodjon az utak, átkelőhelyek biztonságáról és a sereg kéziműves 
szolgálataihoz mesteremberekről stb.14 

d) A haderő összes erőforrásának lajstromba vétele, „naprakész" vezetése a 
defterdárok (lajstrom-őrök) feladata volt. A divánban a XVI. században a 
ruméliai defterdár töltötte be a fő-(bas-)defterdári helyet, az anatóliai defterdár 
csak saját ügyeiben tanácskozott. Hivataluk, a „defterdárok portája" (defterdár-
kapiszi) 25 ügyosztályból állt, amelyeket a „főszámvevők" (hodzsgan) vezettek. 
Katonai kérdésekkel közvetlenül a 2., az eminek vagy intendánsok ügyosztá
lya; továbbá a 4. (lovassági ügyek); az 5. (szipáhi ügyek); a 6. (szilah-dár 
ügyek) és a 12. (gyalogsági ügyek) ügyosztály foglalkozott. Később körzeti 
(mái) defterdárságot hoztak létre Aleppóban és Pesten is. A körzeti defterdá
rok saját kis haderővel rendelkeztek az adók behajtása végett. A vilajetek 
kincstári (házine) defterdárjai — az állami bevételek terhére — intézték a vá
rak, illetve határ menti körzetek félreguláris hadinépeinek zsoldba fogadását, 
állami telkekkel való ellátását.15 

e) A nisándzsi-basi (főpecsétőr) rajzolta rá a szultán nevében kiadott firmá
nokra a díszes szultáni monogramot (tugra). Katonai funkcióját azáltal gya
korolta, hogy — mint a kánúnok legjobb ismerője — tanácsokat terjesztett 
elő a divánban.16 

f) A Magas Porta kiadványait — békében és háborúban — a reiszül-küttáb 
által vezetett kancellária készítette elő és a nisándzsi által hitelesítve ők is ad
ták ki.17 

g) A kapudári pasa (az olasz „capitano" szó torzulása), aki egyben Dzsezáir-i 
bahr-i sefíd." (a levantei szigetvilág bégler-bégjeis volt, amint vezírpasa, a flot
ta admirálisaként összehangolta a hajóhad tevékenységét a hadászati elgondolá
sokkal.18 

Fontosság szerint a dirán-i hümájunt a galbadiván követte, amit a nagyvezír, 
a vezírek (ha szerdárkodtak), a bégler-bégek, a kapudánpasa és a janicsár-aga 
tarthattak. Hadjáratokban, vagy más rendkívüli esetekben gyakran került sor 

12 Hammer: GOB I. 82. o.; Uő: OBSS II . 79. o.; Decsy Sámuel: Osmanografla. 1—3. rész, 2. kiadás. Béts, 1789. I I 
128—130. o. 

13 Thúry József: Török történetírók. 1—2. rész, Bp., 1893—1896. I. 419., 423—424. o.; Tschudi: i. m. 22. o. 
14 Lybyer: i. m. 215., 220. o.; Inalçik: i. m. 74., 92. o.; Káldy-Nagy: Szulejmán, 100—107. o. 
15 Lybyer: i. m. 167—172., 174. o.; Thúry: i. m. I. 402—403. o. 
10 Lybyer: i. m. 182. o.; Inalçik: i. m. 93. o.s 
17 Káldy-Nagy: Szulejmán, 109. o.: Lybyer: i. m. 174. o. 
18 Hammer: ORSS II . 285—295. o.; Zinkeisen: i. m. I I I . 319—320. o.; Lybyer: i. m. 189. o. 
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ajak-dívánra, melyet a fővárosi arénában (At-Meidán) vagy a táborban, lovon 
ülve, esetleg állva tartottak.19 Amikor a szultán a hadrakelt oszmán haderő 
fővezérévé nevezte ki a nagyvezírt, a fővárosban kajmakám (a nagyvezír hely
tartója, rendszerint a trónörökös herceg) maradt hátra. Az oszmán-török kato
nai terminológia a szerdár, a básbúg és a szeraszker fogalmának gyűjtőkategó
riájaként használta a szipeszálár fogalmát (szipeh = lovassereg; szalár = vezér, 
parancsnok).20 

A XVI. században — bár voltak korábbról származó artikulusok és aszaf-
námék is —, szabályzatokról még nem beszélhetünk. Amiket a kánúnnámék 
(törvénykönyv) nem szabályoztak, azokat kiegészítette a nisándzsi, vagy fetvát 
adott róla a sejk-ül-iszlám. Szokás volt csaták, ostromok előtt az ellenség hely
zetét és a helyi körülményeket jól ismerő, tapasztalt katonai vezetőket be
vonni az ajak-divánba. A haderő legfőbb vezetését — a vallási és állami törvé
nyekkel összhangban — az írott parancsok három fokozatával biztosították, 
a) a szultáni kéziratot (hat-i humájun, hat-i sarif) a szultán saját kezűleg írta. 
vagy személyi íródeákja szerkesztette. Ez utóbbi esetben a szultán ráírta: 
„eszerint kell cselekedni!", b) A második fokozat a nagyvezír által, a szultán 
nevében kiadott parancs (firmán) volt, amelyet a reiszül-küttáb írnokai szer
kesztettek, amelyre a nisándzsi a tugrát felrajzolta, a nagyvezír pedig a nyaká
ban lógó pecsétet ráütötte, c) A vezírek, a véli (helytartó) pasák és a kapudán 
a saját nevükben „bujuruldi"-t adtak ki, melyet maguk írtak alá. d) A hadjárat 
eseményeiről a szultán fethnáméban tájékoztatta a nagyobb városok kádiit és 
a külföldi uralkodókat.21 

A csapat- és harcvezetést az ütközetbe lépő szipeszálár személyes eligazításá
val, kikiáltókkal, hírnökökkel és a zenekarokkal biztosították. Korábban erős 
hangú bozaundzsik-at, hűbéres hírkikiáltókat is alkalmaztak, akik csata közben 
kötelesek voltak kiabálni, hogy „verve fut a gyaur!". A tartományokba és a 
csapatokhoz küldött „madárröptű hírnökök" a félkatonai vagy félreguláris ren
dekből kikerült ulakok voltak, akiket Dzsingiz kán postajáratainak mintájára 
szerveztek, de később, erőszakoskodásaik miatt, szélnek eresztették őket. A fon
tos belföldi katonai feladatok megszervezésére a kapidzsi basikat, vagy a müte-
ferrikákat, a külföldi diplomáciai küldetésekre pedig a diváni csausokat küldték 
ki. Kommandó szolgálatot a janicsár vagy a bosztandzsi haszeki agák osztagai 
teljesítettek.22 

* 

Az oszmán adminisztráció a vezető réteg, az udvari katonák és szolgák pót
lásához négy forrásból tett szert rabszolgákra: a) a hadjáratokban rabul ejtett 
fiúk közül minden ötből egy a szultánt illette meg, amelyet „pendzsik"- (ötöd-) 
nek neveztek ; b) a birodalom eredetileg fegyverrel meghódított tartományaiban 
élő keresztény családokból, 3—5 évenként a legszebb és legalkalmasabb fiúkat 
összegyűjtötték, ezt „devsirmé"-nek nevezbék; c) fiúkat és csecsemőket rab
szolgapiacon is vásároltak; d) a tartományi vezetők sok fiút küldtek ajándékba. 

19 Thúry i. m. I . 403-404. o.; Zinkeisen: i. m. I I I . 319-320. o.; 
20 Thúry: i. m. I. 410. és 421. o.; Karácson Imre: Török történetírók. I I I . Bp., 1916. 436. o. 
21 Pecsevi előadja, hogy Ibrahim nagyvezír a mohácsi csata előtt kikérte néhány határmenti bég, szubasi és cseri-

basi tanácsát, köztük Adl Tudzsáét, aki Pecsevi dédnagyapja volt. (Új magyar múzeum, I860., 32—33., 36. o.) 
A parancsokkal kapcsolatban lásd Thúry: i. m. I . 405. és 413. o.; Hammer: GÓR I. 442., I I . 106., X. 347. o.; Uő: 
ORSS I. 31., 94., 449. o.; Lybyer: i. rn. 157. o. 

22 A bozaundzsikat 1. Nesrinél (Thúry: i. m. I. 45., 60. o.); az ulakokról 1. Thúry: i. m. I I . 26. o.; a kapidzsi hasikról 
1.: Thúry: í. m. I. 411. o., a csaus gárdáról és hasszeki agákról Hammer: GÓR II . 226., 429., I I I . 503., IV. 495., V-
404., 470., VII. 109., 248., 383., 436., VIII. 218., IX. 27. o. 
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AZ OSZMÁN-TÖRÖK HADERŐ LEHETSÉGES SZERKEZETE A XVI . SZÁZAD DEREKÁN 

Javadalmazás és a 
hadbavonulás 
módja szerint 

Haderő- és 
fegyvernemek 
szerint 

Zsoldos porta
rabszolgák (kapi-kullári); 
elszállásolás szerint : 
a) helyi szolgák 

(jerli-kullári); 
b) határszolgák 

(szerhadd-kulárí) 

Hűbéres haderő: 
a) tartományi lovasság 

(vilajet aszkeri); 
b) egyéb hűbéresek 

Telkes (csiftlik) 
és adózás alól felmentett, 
vagy adókedvezményes, 
lajstromba vett katonák 
és segéderők. A pasák 
kísérete (kapi-khálki), a 
házine-defterdárok 
zsoldosai 

Saját költségen, a 
zsákmányért és a „Szent 
Harc"-ért hadakozók 
(voluntérok, szabad 
harcosok); 
össze nem írt hadinép 

Javadalmazás és a 
hadbavonulás 
módja szerint 

Haderő- és 
fegyvernemek 
szerint reguláris haderő | félreguláris haderő irreguláris haderő 

*a u S 
-ö 1 

folyami erők naszádos voj vodák — fekete martalócok 
— kaptán-kul aszabok 

*a u S 
-ö 1 

be •3 r. S 
> 

nehéz lovasság 

— szipáhi-oglánok 
— szilah-dárok 
— jobb- és baloldali 

zsoldos kísérőlovasok 
— jobb- és baloldali 

idegen kísérőlovasok 

— tímár birtokosok 
— ziámet birtokosok 
— hász-birtokosok és 

katonai kíséretük 
— a birtokosok által 

kiállított dsebelük 

—fáriszok (mesterlovasok) 

*a u S 
-ö 1 

be •3 r. S 
> 

j könnyű (portya) 
lovasság 

— zsoldos müteferrikák 
— zsoldos divánicsausok 

— hűbéres müteferrikák 
— hűbéres divánicsausok 

— akindzsik (száguldozok 
és gyújtogatok) 

— portyázó levanteiek 
— beslik (öt pénzesek) 
— günüllük (bátrak) 
— lovas jürükök 

(nomádok) 
— száridzsák (sárgák) 
— pandúrok 
— ta tárok 
— vlahok és lovas 

voj nyákok 
— arabisztánok 

— delik (vakmerők) 
— mázuldzsik 

(elbocsátott 
veteránok) 

— szofták, mülázimok 
(tudósjelöltek) 



sz
ár

az
fö

ld
i 

, 

fegyvertár* szálfegyver-művesek várak fegyverkovácsai 

sz
ár

az
fö

ld
i 

, 

tüzérség — ágyúöntők 
— pat tantyúsok 

sz
ár

az
fö

ld
i 

, 

fegyverszállítók * * 

— top-arabadzsiszik 
(ágyú-szekerészek) 

— málhásállat-sorok 
(katar) vezetői (teve, 
öszvér) 

— szekerészek 
— tevehajcsárok 
— kordélyosok (jürük) 

sz
ár

az
fö

ld
i 

, 

segédszolgálat * * * 
— katonazenészek 
— tábormesterek 

— tábori vojnyákok 
— hegyszorosok és hidak 

őrei 

sz
ár

az
fö

ld
i 

, 

műszaki erők 

— müszellem- és 
jájabasik 

— bomba- és petárda-
készítők 
(húmbaradzsik) 

— aknászok 
(lágumdzsik) 

— müszellemek 
(utászok) 

— jáják (utászok, 
árkászok, 
fegyverkiszolgálók) 

— csarkadzsik (műszaki 
elővéd) 

— dzserehorok 
— jevimlük 

(napi béresek) 
— bányászok 

sz
ár

az
fö

ld
i 

, 

gyalogság 

— janicsárok 

— harcos jáják 
— földi martalócok 
— földi aszabok 

— jamadzsik 
(helyettesítők, 
segédek) 

—dál-kilidzs 

-p © N m -o g 
© be tí 
© 

'S 
03 

tengerészgyalogság 

— janicsárok 
— tengeri bégek 

timárbirtokos 
katonái 

— tengerészgyalogos 
aszabok 

-p © N m -o g 
© be tí 
© 

'S 
03 

az arzenálok és a 
hajók tengerészei 

— hajóácsok, 
kalfadzsik 

(szigetelők) 
— fedélzeti aszabok 
— tengerész levanteiek 

-p © N m -o g 
© be tí 
© 

'S 
03 

evezősök — evezős (küredzsi) 
aszabok 

— gályarabok 

Megjegyzések: * a fegyvertárhoz a lőportár is hozzátartozott, amelyben a barutdzsik (loporosok) működtek 
** a kapi-kullári fegyvereit a janicsár tevehajcsárok (devedzsik) szállították 

* * * segédszolgálatnak számított a várakban a kovácsok, nyergesek, kőművesek tevékenysége, a folyami erőknél a kátrányozás, 
falvakban az őrködés, sólyombefogás, futárkodás stb. is. 



Emellett felnőttekre is szükség volt, ezek renegát keresztényekből, arabokból 
éo núbiai négereikből kerültek ki.23 

A katonai rabszolgaságot nem az oszmánok találták fel. Az iszlám világában 
Otihman kalifának (644—656) már voltak qulám (ifjú) testőrei. Az iszlám kato
nai rabszolgaságnak három változata ismeretes: a) a „qulám" vagy „gümán" 
rendszer az araboknál és a szeldzsukoknál, melynek lényege a rabszolgák nem 
iszlám területekről (dar-ül harb = a kard földje) való vásárlása; b) a mameluk 
rendszer, amely Egyiptomban honosodott meg (az 1254-ben általuk megdöntött 
Ayyubida dinasztia után), melynek lényege, hogy a fő tisztségviselők és a had
erő minden tagja — sőt maga a szultán is — eredetileg pénzért vett „cserkesz", 
vagy „kun" rabszolga volt;24 c) az oszmán „fcúľ'-rendszer kiépítését már Osz
mán bég megkezdte (a határkörzetek — udzs — és a vásárhelyek tisztviselői 
között kúl-ok is voltak), de klasszikus formáját II. Mehmed alatt érte el, ami
kor a rabszolgák a turkománokat a világi jellegű vezető posztokról kiszorították 
az egyházi és jogi méltóságokba.25 A nagy hódításokból eredő foglyok száma a 
XVI. század elejére lecsökkent, így a XVI. században a rabszolgaszükséglet felét 
a devsirmével állították ki. Ezért a következőkben a kúl rendszernek főleg ezzel 
a módjával foglalkozunk. 

A devsirme az oszmán állam adójának egyik formája, mely keresztény alatt
valók fiúgyermekeinek összegyűjtésére irányult, azért, hogy e fiúk etnikai, val
lási és kulturális tulajdonságait udvari, katonai és állami szolgálatra igénybe 
vegyék, miközben — a szultán rabszolgáiként — az állam uralkodó rétegévé 
váltak.26 

Az összegyűjtött fiúkat két csoportra osztották. A legmegfelelőbbek a szerá-
jokban maradtak, ahol állandóan tanultak, dolgoztak és fegyverben gyakorol
tak. A legtehetségesebbeket idővel a Topkapi szerájban, „belső fiúk"-ként (ics-
oglán) nevelték tovább, a többieket pedig, amikor férfiakká váltak, áttették a 
„felszabadítottak" (kapija csikmaq) rendjébe és közülük egészítették ki a kísérő 
zsoldos lovasság kötelékeit. Az ics-oglánokat tehetségük szerint differenciálva 
nevelték. Először a kicsik, majd a nagyok körletébe (kücsük-, büjük-oda) he
lyezték őket, ahol kemény képzésben részesültek. A nagyok közül válogatták 
ki a szultán személye körüli szolgálattevőket úgy, hogy először az ebédlőbe, 
onnan a jobbak a kincstárba, a legjobbak pedig a szultán magánlakosztályába 
(hász-oda), a 40 főből álló „elitek elitje" közé kerültek. Innen 25—35 éves 
korukban a két elit testületihez, a müteferrikákhoz (segédtisztek, futárok, dísz
testőrség) vagy a csasnegírekhez (étekfogók), avagy rögtön szandzsákbégi be
osztásba helyezték őket. A két elit testület alapvetően a szultán „kádertartalé
kát" képezte, ahonnan „nyitva állt az út" a legmagasabb beosztások felé.27 

Az összegyűjtött fiúk másik csoportjából — kemény próbatételekkel — jani
csárokat neveltek, melynek folyamatát velük kapcsolatban ismertetjük. 

* 
Az oszmán-török haderő tagozódására vonatkozó téves felfogások és az el

lentétes irodalmi adatok megkövetelik, hogy a formális logika szabályai szerint 
végrehajtsuk e haderő felosztását. 

23 Lybyer: i. m. 47—49. o. 
24 Basilihe D. Papoulia: Ursprung und Wesen der „Knabenlese" im osmanischen Reich. München, 1963.12—23. o. ; 

amikor tehát Hegyi Klára a devsirmét „egyedülálló török módszernek" nevezi (Disszertáció 42. o.), bizonyára elkerülte 
a figyelmét, hogy gyermekadó az iszlám világában, továbbá a mongoloknál és a bizánciaknál is volt. (Papoulia: i. m. 
12. o.; Werner: i. m. 121. o. — idézi Calient) 

25 Werner: i. m. 118. o. 
26 Papoulia: i. m. 1. o. Az első devsirméről Bartholomeus de Jano 1438-ból; Izidórosz, Thesszalonika metropolitája 

1391-ből, Magyarországi György barát pedig 1485 előttről tudósít (Werner: i. m. 119. o.) L. még Paul WitteJc: Devs-
hirme and Sharia, (Reprinted from the BSOAS, 1955., XVII/2.) Cambridge 

27 Uo. 5—7. o. 
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1. A békeállapot és a hadba vonulás módja szerint megkülönböztetünk a) re
guláris (állandó) ; b) félreguláris és c) irreguláris erőket. 

2. A javadalmazás módja szerint a) zsoldos; b) hűbéres; c) telkes és az adózás 
alól részben vagy egészében felmentett, de ennek fejében a defterekbe összeírt 
és d) saját lakóközössége költségén, a zsákmányolásért hadakozó katonai ren
dekről beszélhetünk. 

3. Haderő- és ezen belül fegyvernemek szerint a) a szárazföldi csapatokhoz 
gyalogság, portyázó (könnyű)- és csatalovasság, tüzérség, műszaki, szállító- és 
kiszolgáló szakcsapatok, továbbá folyami hajósok tartoztak; b) a haditengeré
szet az arzenálok hajóépítőiből, tengerészeikből, tengerészgyalogságból és hajó
tüzérségből, továbbá evezősökből tevődött össze. 

4. Felosztási alapként szolgálhat még a haderő diszlokációja (elszállásolása), 
mely szerint a) központi ; b) tartományi ; és c) határ menti (végvidéki) erők kü
lönböztethetők meg egymástól. 

A haderő felosztásával kapcsolatban a legtöbb hibát a szerzők azáltal követik 
el, hogy keverik a felosztás alapjait. Gyakori hiba a haderő egy adott korban 
fennálló állapotának általánosítása, továbbá az egyszerűsítés. A defterekbe ösz-
szeírt, adómentes (vagy kedvezményes) telekkel, illetve legelővel rendelkező, 
„szabad" félreguláris erőket (akiket az erdélyi székelyekhez vagy a doni kozá
kokhoz lehet hasonlítani) szinte minden szerző összemossa az irregulárisok-
kal.2« 

A szultán udvari — zömmel katonai — kíséretének török neve, a „kapi-kullá-
ri" (porta-rabszolgák), hűen tükrözte e rendkívüli szervezet jellegét. A biroda
lomban való elszállásolásuk szerint két nagy csoportra tagozódtak : a fővárosban 
és környékén, továbbá a nagyobb városokban a „jerli-kullári" (helyi szolgák), 
a végeken, a haditengerészet perembázisain és a vazallus fejedelmek udvaraiba 
pedig a „szerhadd-kullári" (határszolgák) állomásoztak.29 A kapi-kulu szervezeti 
és előmeneteli rendjét a 626. oldalon található táblázat szemlélteti. A kapi-kulu 
legnépesebb és legütőképesebb katonai szervezete a janicsárok seregtest j e volt. 

A janicsárok seregtestje (müsztahfizok) 

A janicsárok a XVI. századra világhírű, páratlan gyalogsággá váltak és a bi
rodalom legfőbb támaszát, a hódítások alapvető hajtóerejét képezték. Megszer
vezésük — a legendák szerint — még Orhán-gázi műve volt, de a modem 
turkológia — a legrégibb oszmán krónikások újbóli „felfedezésével" — kimutat
ta, hogy I. Murád alapította a szultáni ötödbe (pendzsik) került ifjú rabszolgák
ból. A szultán rabszolgáinak egy részét eleinte eladták, a többit munkára fog-

28 Az alapos kutatás Rázsó Gyulát igazolja, aki határozott különbséget tesz az „irreguláris" és, ,f él-irreguláris" török 
hadak között. (Hadtörténelmi Közlemények [a továbbiakban: HK] 1975. 2. 309. o.) Az oszmán-török haderő harc
értékének felmérése — a rendelkezésre álló adatok alapján, még egy külön tanulmány keretén belül is — nehéz feladat 
lenne. Káldy-Nagy Barkan-tól vett adatairól Rázsó azt írja, hogy „...kevésnek tűnnek, ha ugyanis összehasonlítjuk 
őket Babinger I I . Mohamed korára vonatkozó, megbízhatónak tűnő becsléseivel és a Cambridge History of I4am 
adataival, azt látjuk, hogy a reguláris erők némileg csökkennek (a 60 000 szpáhi 45 000-re, a 10 000 janicsár 8 000-re)' 
amit a törökök területi növekedését és általános fejlődését tekintve kizártnak tartunk." (HK. 1976. 1. 19. o.) 

Egy év alatt maga Káldy-Nagy is 10 000 fő fegyverest módosít az 1526-i adatain (V. ö. a Harács-szedők... 50. o. 
,,félszázezer"-re becsült létszámát az Acta — 1974 174. o. 60 000 fő hadba szólítható reguláris haderőjével.) Nem 
tudni, hogy a „vielen tausend Knechte" és a „Hilfstruppen" harcértéke milyen volt (a legtöbb szerző szerint a szol
gáknak döntő szerepük volt, pl. Mezőkeresztesnél a csata török általi megnyerésében.) A nagyobb problémát az 
Acta—1974 209. o-án az „ungeachtet der Festung besatzungen" beszúrás okozza. 1566-ban ugyanis egyfelől a kapi-
kullárizöméta szerhadd-kullári tette ki, másfelől a házine defterdárok által zsoldban tartott félreguláris várhelyŐr-
ségek birodalomszerte hallatlanul megnövelték a haderő létszámát (Hegyi Klára csak Budán 5781 gyalogost és 4547 
lovast, [összesen 10 328 fő] mutat ki. [Disszertáció 167. o.] Ezek után ki ismerheti pl. a kairói várhelyőrség létszámát? 

Perjés: i. m. 44—61. oldalain többféle módszerrel „alátámasztott" 150 000 főnyi harcos tömegét (+szolgák) még 
„csorbával" (árpaleves) sem lehetett volna ellátni. így tehát az oszmán-török haderő XVI. századi (valamely 
időszaka) létszámának „ingoványos talajára" egyelőre nem merészkedünk rá. 

29 Hammer: OBSS I I . 190. o. 
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A KAPI-KULÁRI 
Enderún (belső szolgálat) 
a) belagák 
Kapi aga (a Porta agája) 

F E L É P Í T É S E ÉS ELŐMENETELI R E N D J E * (Halil 

Birún (külső szolgálat) 

b) külagák 

Szeráj aga (palotamester) 
Ak hadimat (fehér heréltek) 
Hász oda basi (a szultáni magánlakosztály 

főnöke) 

Janicsár aga • 

Szilah-dár (fegyverhordó) 
Csuha-dár (köntöshordó) 
Rikjáb-dár (kengyeltartó) 
Dülbend-oglán (turbán apród) 

b) Felső kamrák 
Hász oda (magánlakosztály) 
Házíne (kincstár) 
Kiler (ebédlő) 
Szeferli oda (tábori kamra) 
Háne-i Bázián (solymászok) 

c) Alsó kamrák 
Bűjük oda (nagyok körlete) 
Kücsük oda (kiesik körlete) 

d) Adzsemiler (apródiskola 
növendékei) 
devsirme adó rabszolgái 

Mir álem (a zászló hercege) 
Kapidzsi basik (kamarás úr) 
Mirahúr (főistállómester) 
Csákirdzsí basi (fősolymász) 
Csásnegír basi (főétekfogó) 
A szultáni lovasság agái 
Csaus basi 
Müteferrikák (elit segédtisztek) 

A kapi-kulári katonai osztályai 
Szipáhiler (a ha t lovasbölük) * * 
Dzsebedzsiler (fegyverművesek) 
Topcsulár (tüzérség) 
Arabadzsilár (szekerészek) 
Janicsár sereg 

c) Szeráji szolgák 
Kapidzsilár (kapuőrök) 
Hász ahúr hademeszi 

(szultáni lovászok) 
Áscsilár (szakácsok) 
Bosztándzsilár (kertészek) 

f d) Adzsemi oglánok (janicsárjelöltek) 

f e) Türk oglanári (török származású 
újoncok) 

Megjegyzés: *különböző irodalmakban másként szerepel, de az előrelépés elve megegyezik 
**a ha t lovasbölük agák nélkül értendő, mert ők égy osztállyal fejlebb álltak 

Inalcík nyomán) 
Elájet (tartományi közigazgatás) 

Béglerbég 
Béglerbég 
Béglerbég, vagy szandzsákbég 

Béglerbég, vagy szandzsákbég 

Béglerbég, vagy szandzsákbég 

Szandzsákbég, vagy szubasi 

Szubasi 

Szubasi, vagy timáros szípáhi 

Timáros szipáhi 

Timáros szípáhi 



ták és „barbár osztag"-nak („adzsemi odzsak") nevezték el. Ezek közül — alka
lomadtán — sokan megszöktek, ezért Murád elrendelte, hogy csakis serdületlen 
ifjakat vegyenek át a szultáni ötödbe. A hódítások folyamán, mikor a katonák
ból egyre nagyobb lett a hiány, a rabokból viszont egyre több a felesleg, e ra
bokból „új sereg"-et (jeni-cseri) szerveztek („fiatal katonák"-at is jelent). 
Az összegyűjtött rabszolgafiúk zömét nem az ics-oglánok, hanem a másik 
csoportba sorolt „adzsemi-oglánok" (barbár, képzetlen fiúk) tették ki. 
Ezeket az Isztambul-aga emberei először eladták hithű müszülmánokihoz, ahol 
a török nyelvet, szokásokat és az iszlám alapjait (esetleg a tulajdonos kézműves 
mesterségét) elsajátították. Amikor ez megtörtént újra összeszedték őket a def
terbe bejegyzett helyekről és beosztották egyik adzsemi-odzsakba, ahol, 
napi 1—2 akcse fejében, nehéz állami munkát (út-, középület-, ihajóépítés stb.) 
végeztek. Bizonyos idő elteltével valamelyik janicsár egységhez kerültek, ahol 
előbb szolgák voltak, majd „felszabadították" (kapija-csitomaq) és janicsárrá 
avatták őket.30 

Az első oszmán uralkodók arra törekedtek, hogy a hozzájuk csatlakozó gá,zik 
(hitharcosok). akhik (kisázsiai iszlám férfiszövetség tagjai) és garibok (arab, 
perzsa szökevények) nyers vitézségét egyfajta célszerű szervezettel párosítsák. 
A zsákmányolás lehetősége által összetartó, önkéntes gazik ugyanis a nyílt 
csatákban (pl. Bapheion) rémületet keltettek az ellenségben, de a falakkal vé
dett városokkal szemben tehetetlenek voltak. A tapasztalatok nyilvánvalóvá 
tették, hogy a nagyszabású hódító tervek rugalmasan alkalmazható, jól felsze
relt és jól ellátott, reguláris gyalogságot követelnek meg. 

Ezért kifejezetten szabad turkomán ifjakból létrehozták a jaja (török szó, 
mely gyalogost, de „jelentéktelen"-t is jelez), vagy piádé, (perzsa szó, mely mű
szaki katonát jelent) csapatokat. E katonák olyan adómentes telket kaptak, 
amelyet két ökörrel meg tudtak művelni („csift" [az arab „dzsuft i-gav" után] 
= pár, vagyis egy pár ökör, iga, de a fogalom „pata-telket" is jelent). Több tur-
kológus szerint háborúban zsoldot is húztak. Tizedeik, századaik, és ezredeik 
élére a hűbérbirtokos müszellemek (szabadok, ti. az adózástól szabadok) kö
zül — római mintára — decuriókat, centuriókat és tribunusokat állítottak. Ez
által együttesen (20 0Û0 fő), de részenként is alkalmazhatókká váltak. E törzsi 
harcosok megszervezése első kísérlet volt a reguláris haderő megteremtésére. 
Miután minden antifeudális és egyéb lázongásban részt vettek, továbbá mert 
a kapi-kullári fokozatosan növekedett, a j ajak és müszellemek háttérbe szorul
tak, főleg műszaki, hadtáp- és karhatalmi tevékenységet folytattak. Eredeti fel
adatukat és nevüket a janicsár dsemaatok {közösség, gyülekezet) vették át, akik 
közé 14 (mindig csak turkomán-kúl-okból kiegészülő) jaja köteléket is bekebe
leztek.31 A szultán a janicsár hadtestből nemcsak a külső, hanem a belső ellenség 
ellen is éles fegyvert kovácsolt, mivel azok abban különböztek a jajáktól, hogy 
nem a törzsi vezetőkhöz, hanem kizárólag az uralkodó személyéhez kötődtek.32 

Az „aranykor" történetírói szerint a janicsárokra Hadzsi Bektas dervis sejk 
mondott áldást, továbbá e lkat on atest véri ség (vagy legalábbis zömük) bektasi 
dervis volt és saját magukait „Hadzsi Bektas fiai"Mnak nevezték. A modern tur-

30 Papoulia: i. m. 3—5. o.; Werner: i. m. 117. o. A „kapija csikmaq" lényegében szertartás volt. Az adzsemi-oglán 
fülét az első zsoldfizetéskor a bas-csaus meghúzta, majd hirtelen elengedte és pofon ütötte (1. Thúry: i. m. I . 402. o.) 
Az ics-aglánoknál ez szultáni fogadás keretei közt ment végbe, ahol ruhát, pénzt, lovat és szerencsekívánatot kaptak. 
(Papoulia:i.m.b—6. o.) A „barbár osztag"-ról 1. Káldy-Nagy: The First Centuries of the Ottoman Military Organiza
tion. Acta Orientalia Academiae scientiarum Hungaricae. Bp. 1977. (a továbbiakban: Acta—1977), 164—165. o. 
Újabban J . A. B. Palmer írt kitűnő tanulmányt a janicsárok eredetéről the Origine of The Janissaires címmel 
(Manchester, 1953,): Urudzs, Asikpasazade és a régi/ oszmán Névtelen krónikáit összeveti Idrisz Bitliszi „arany
kori" művének (Hest—Bihist) vonatkozó részeivel és a bektasi legendákkal. 

31 A jaják alapítását 1. Zinkeisen: i. m. 1.125—130. o. ; Werner: i. m. 116., 121., 168. o. ; Hammer: GOB I. 91., VII. 
261,'-o., Káldy-Nagy: Acta—1977 162. o. ; Nahoum Weissmann: Les Janissaires. Paris, 1964.10. o. ; Thúry: i. m. I. 407. 
o.; Ernst Werner-Walter Markov: Geschichte der Türken. Berlin, 1978. 24. o. 

32 Werner-Marhov: i. m. 34. o. 
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Adzsemi oglánok. (Halil Inalçik: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300—1600 
c. művéből) 

kológia viszont kimutatta, hogy Bektas szerepe anakronizmus, mert a hetero
dox dervisekkel az oszmánok a XIV. század elején szövetkeztek, tehát a rend 
állítólagos alapítója már nem lehetett életben a jeni-cseri megszervezésekor. 
Tény azonban, hogy felvonulásokon a rend nyolc, zöldruhás tagja a janicsár tá
bornagy (aga) lova előtt ment és melldöngetve rituálisan kiáltozott. A bektasi 
rend sejkjének képviselője egyben a 99. janicsár dsemaat basija volt. Van olyan 
nézet, hogy az oszmánok a vitéz templomos, ispotályos (Johannita) és a német 
egyházi lovagrendek mintájára szorgalmazták, hogy a janicsárok pap-katonák 
legyenek. Fövegük, a „börk" (helyesen ,,ak-börk"), hasonlított a bektasiak sap
kájához, melynek mélyen hátralógó „jatirmá"-ja — a legenda szerint — Bektas 
sejk köntösének ujját jelképezte. Zászlójukon Omár kalifa kétpengéjű kardja 
szintén az áldásra utalt. A janicsárok sapkadísze a kanál volt, amely eleinte fá
ból, később pedig rézből készült és csatarendben a csillogása vakította az ellen
séget.33 

Az oszmán-török haderőben sok olyan elnevezés honosodott meg, amelyeknek 

33 A janicsárok és bektasiak viszonyával kapcsolatban: Hammer: GOR I. 81—92., 154. o.; Uô: ORSS I I . 407— 
408. o.; Zinkeisen: i. m. I. 125—130. o.; Jorga: i. m. I. 209., 482. o.; Werner: i. m. 103—104. o.; Franz Bahm;er: 
Mehmed der Erober und seine Zeit. München, 1953. 3., 480—481. o.; Weissmann: i. m. 15—17. o. 
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Díszelgő janicsárok. (Halil Inalçik: The Ottoman Empire. The Classical Age 
1300—1600 c. művéből) 

értelme idővel megváltozott. A janicsár testületbe az idők során sokféle, ku
tyákkal és ragadozó (madarakkal foglalkozó vadász elem került, akik eredeti 
nevüket évszázadokon át megőrizték, miközben ugyanolyan gyalogos katonák 
(jaják) voltak, mint az eredeti dsemaatok. Legfeljebb békében, kisebb kötelé
keik foglalkoztak eredeti mesterségükkel. A mai, korszerű haderőkben is van
nak pl. „határvadász"-ok, „hegyi vadász"-ok, „Fallschirmjäger"-ek (ejtőernyős 
vadász), e fogalmak alatt mégsem értünk „de facto" vadászokat. A török fülnek 
az a körülmény, hogy az egyik csapatot agarásznak, a másikat kutyapecérnek, 
a harmadikat darugondozónak stb. nevezték, csupán egy hadrendi elemet és 
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bizonyos rangsort jelentett. A XVI. században még mindig „fő levesfőző"-nek 
nevezték az egységparancsnokokat, holott a levest már régen a jamak (szolga, 
segéd) főzte. A következőkben tehát az egyes neveken ne azt a funkciót értsük, 
amit a név kifejez, hanem katonai szervezeteket. (Pl. az az altábornagy, aki a 
szelindek őrkutyák gondozói hasijának nevét viselte, rangban az agarász basi 
mögött állt és ha előresorolták, az ő helyére került stb.)34 

Ilyen átvitt értelemben nevezte magát e Ikatonatestvériség a „portaszolgák 
tűzhelyközösségének" (kapi-kulu odzsaklári), a hadtestet pedig „odzsak"-
nak (tűzhely). A haderő más kötelékei szintén használták az odzsak nevet, 
amely egy bizonyos dicsőséget is jelentett (holott az odzsak szónak olyan szi
nonimái is vannak, mint a horda, nyáj, méhkas stb.). E nevek valószínűleg a ja
nicsárok gyökértelenségének, család utáni vágyakozásának, furcsa patriotizmu
sának szociálpszichológiai kifejeződései voltak. A tűzhely ilyen értelmezéséhez 
tartozott, hogy az egyes csapattestek legbecsesebb tárgya a díszes bronzkondér 
(kazán) volt, amely köré nemcsak étkezni, hanem tanácskozni is gyülekeztek. 
A kondér szinte a szentélyük — palládiumuk — volt, melynek eltűnése rend
kívül nagy gyalázatnak számított. Ha a rizses birkahúst a kondérból kiborí
tották, az az odzsak lázadását jelezte. A bronzkondérok készítői a kázándzsik 
(kolompárok) valamennyi janicsár helyőrség megbecsült tagjai voltak.35 

A janicsárok harcászati egységek, „orták" (milieau) szerint tagozódtak, mely 
csapatot, központot, keretet jelentett és 100, 500, 3000 főt magába foglaló, tehát 
szakasztól dandárig terjedő köteléket jelentett. Az orták elhelyezési körletei 
az „ódák" voltak, amelyek laktanyák, épületek, de szobák (terem, kamra) is 
lehettek. A táborban az oda tágas, kör alakú sátor volt, amelyre azokat az emb
lémákat rakták ki, amelyeket az oda tartozó janicsárok ruhájukon viseltek és 
testükre is rátetováltak.36 A hadtest 196 janicsár és 34 adzsemi oglán ortából 
állt és háromféle csapattípust foglalt magába: 1. 101 dsemaatot (az értelmét az 
előzőekben közöltük) ; 2. 34. szekbánt (kutyapecér, vadászsegéd egység) ; és 3. 61 
bölüköt (alosztály, osztály, különítmény, osztag). Az ortákat háromféleképpen 
számozták: az első mód 1-től 196-ig terjedt, úgy, hogy 1-től 61-ig bölüköket, 
62-től 95-ig szekbánokat, 96-tól 196-ig desmaatokat jelentett ;második mód sze
rint mindhárom hadi rend eggyel kezdődött és utolsó ortájának számával vég
ződött; a harmadik a dicsőség szerinti számozás volt: eszerint a 19. orta volt az 
első, az 1. volt a második és a 111. volt a harmadik helyen.37 Az első uralkodók 
és a janicsárok viszonya még idillikus volt: „Ha a szultán hadat vezetett, körül
övezték magasztos személyét. . . és lovaitól, sátraitól mindenkit távoltartot
tak . . . A szultán nemcsak uruk, hanem természetes vezérük és szeretett apjuk 
volt."38 Van aki egyenesen a janicsár hadtestnek tulajdonítja, hogy az angorai 
(ankarai) csatát követő 10 évi trónviszályban az oszmánok fennmaradtak ellen
feleikkel szemben.39 Mások szerint Szulejmán-cselebi herceggel megszöktek 
és az angorai csatából és urukat nem tudták trónra segíteni.40 

Az odzsak eleinte csak dsemaatokból állt. Ezért e kötelékek — amelyeket 
jajáknak is neveztek (nem tévesztendő össze a „pata-telkes" jajákkal) — bizo
nyos előjogokkal rendelkeztek. Csak az ő tisztjeik ülhettek lovon a tábornagy 

34 Hammer: OBSS I I . 191—192. o. 
35 Uo. 198—200. o.; Enzyklopaediedes Islam, I—IV. Band. Leipzig, 1927—1936. (a továbbiakban: Enzyklopaedie) 

I I . 612—613. o. Weissmann: i. m. 19—20. o. 
36 Hammer: OBSS II . 196. o.; Enzyklopaedie I I . 613. o.; Olga Zirojevič: Tursko vojno urodenje u Srbiji (1459— 

1683). Belgrad, 1974. c. művében az ódát így definiálja:,.adott török zsoldos egység elhelyezési körlete 10-től 50 kato
náig" (300. o.) 

37 Hammer: OBSS 194—196. o.; Enzyklopaedie I I . 013. o.; Weissmann: i. m. 26—27. o. 
38 Jorga: i. m. I. 483. o. 
39 Inalçik: i. m. 18—19. o. 
40 Káldy-Nagy: Acta—1977. 165. o. 
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(aga) jelenlétében. Az 1—2., 4—5. dsemaat tevehajcsárokból (devedzsi) állt, akik 
rangban felette álltak a 14., 49., 66—67. dsemaatokhoz tartozó különleges szol
gálattevő-tiszthelyetteseknek (haszeki), holott ezek parancsnokai a zsold jegy
zékben nem „basi"-ként, hanem „aga"-ként szerepeltek. A 60—63. dsemaatok 
a szultán ősi, fehérkaftános testőrgárdáját, a „balkezesek"-et (szolakok) alkot
ták, akik a repülő madarat lenyilazták. A részben lovasított 64. dsemaat az 
agarász (zagardzsi), a 71. pedig a szelindekgondozó (számszúndzsi) nevet viselte, 
akik az őrkutyákat medvére engedve is edzették. A dsemaatok közé tartoztak 
még a szultán boltíves elősátrát felverő dzserkedzsik, a tábori papok (99. dse
maat), a kiképző mesterek (tálimhanedzsi), a darugondozók (turnádzsi), a ken
gyelfutó dísztestőrök (peik) stb.41 

A 34 szekbánnal kapcsolatban Hódító Mehmed azért, „ . . . hogy lázongásaik
nak elejét vegye, 7000 olyan sólymászt és kutyapecért kebelezett be a janicsárok 
közé, akik addig a fővadászmesternek voltak alárendelve; ő maga (ti. Mehmed 
— G. T.) pedig megelégedett 100 kutyagondozóval és 500 sólymásszal."42 Ettől 
kezdve — mintegy 100 évig — a janicsárok vezére a szekbán-basi lett. A 3. 
szekbán orta csak dicső emlékként létezett, mert egy csatában teljesen megsem
misítették és többé nem állították fel őket. A 33. orta kísérte a szekbán-basit és 
előtte vitték azt a pálcát, amellyel a lábkalodára és talpverésre ítélt katonák
nak és polgári személyeknek 39-et húztak a talpára. A U8. ügyvivő, a 34. pedig 
lovas orta volt, ez utóbbi frígiai sapkát viselt és kiemelt ellátmányt kapott 
(később a török nagyméltóságok fiaiból állt).43 

A 62 aga bölük-öt —a hadtest vezetési rendjének átszervezésiével egyidejűleg 
— Jávúz Szelim alakította ki, mert a perzsa hadjáratban (1514—15) a jeni
cseri mindvégig lázongott. A janicsár artikulusok szerint „az odzsakban az 
előlépés a rangsor jegyzék (ancienneté) szerint történik."44 Ezt a rendszabályt 
Szelim szultán az aga és ügyvezető helyettese esetében megváltoztatta, mert et
től kezdve ezekre a beosztásokra a szultán megbízható kegyeltjei (cselebi) közül 
választotta ki (a szerájból) a megfelelő tiszteket. A szekbán-basi az aga kajma-
kámja (helytartója) lett. Az aga-bölükök a mondott ügyvezető helyettes (kúl-
kiaja) alárendeltségébe kerültek, és zömmel katonarendészeti feladatokat láttak 
el. Az 5. bölük 350 veterán főcsendőrből (katonai csausok), a 6. pedig 80 fő 
alcsendőrből (múmdzsi) tevődött össze. Hadjáratokban két bölüköt kisegítő 
tábori csendőrként (aszákcsi) alkalmaztak. Ezenkívül ide tartoztak a törvény
szolgák (imuhzir), lakik; az elítéltekre vigyáztak; a tigrisbőr kacagányt viselő 
alabárdosok (harbadzsi), akik a nagyvezír és az aga tábori szolgálattevői vol
tak; a janicsár tábormesterek (meterdzsi), később pedig a tűzoltók (tulamba-
džsi) is. A nagyvezír udvari testőrségét képező kapi-khajszik 60 főnyi bölük j é-
bol vezényelték az öt-öt főből álló talp verőket (falakadzsi), akik — a római 
konzulok liktorainak módjára — a lábkalodával (falaka) állandóan a nagyvezír 
és az aga nyomában voltak és helyben végrehajtották a gyors ítéleteket. 60 fő 
janicsár favágó (sádi) szállította a fát az erdőkből a szerájokba, ahol a belső 
„testőr-favágók" (baltadzsi) vették át tőlük. E munkához a Isztambul agától, 
az adzsemi oglánok elöljárójától, munkaerőt igényeltek. 

A testülethez kötődtek a bektasi „Jehova védelmezői" (Hu-kecsan) is, akik 
minden ódában jelen voltak és éjjel-nappal a janicsár fegyverek dicsőségéért 

41 Hammer: ORSS 196., 209—212. o.; Weissmann: i. m. 27—28. o.; Thúry: i. m. I. 407—408., 417., 419., 421., 424. 
o.; Tardy Lajos: Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról. Bp., 1977. 140—147., 404. o. 

42 Babinger: i. m. 481. o. 
43 Hammer: OB.SS I I . 191., 207—209. o.; Thúry: i. m. I . 419. o.; Jorga: i. m.II . 7. o. 
44 Weissmann: i. m. 35. o. 
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Janicsár aga. (Halil Inalçik: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600 
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nicsár két hadjáratot szerdengecsdiként élve megúszott, haláláig a legmaga
sabb nyugdíjat húzta.45 

A hadtest élén a „birún" első tábornagya, a jeni-cseri agaszi (a „dolgok el-
rendezője", a „legidősebb testvér") állott, aki saját palotájában divánt és kan
celláriát tartott. A főváros bírájaként és. fő rendőreként keddi napokon szemlét 
tartott. Előtte a nyergesmesterek (szaradzs) basija vitte a talpaló pálcát és 8 
dervis misztikus imát kiabált. Mögötte a falakadzsik vitték a lábkalodát, ame
lyet gyakran használtak is. Háborúban fehér zászlóval és aranygömbös tug-
gal (fehér lófarok) jelezték a hatalmát, kengyele körül pedig a lakájok (shátír) 
csúcsos palástot tartottak a feje fölé. Az aga divánjának. altábornagyai (odzsak-
agák) szigorú rangsor szerint ültek a tanácsban. Nagy tekintélyük folytán bi
zonyos katonai műveletek szerdárai is lehettek. Ha az aga hadba vonult, a 
szekbán-basi a helytartóságot, ellenkező esetben viszont a hadra kelt odzsák 
feletti főparancsokságot (szerdár) vette át. A kúl-kiaja (rabszolgahelyettes), 
az aga adjunktusa (hadsegédje, szárnysegédje?), hadban az összes orta törzsei
nek elöljárója nevezte ki az ortaparancsnókoktól (csorbadzsik) alantasabb tisz
teket az agával egyetértésben, egyben a szolgálat biztosa és az odzsak főszál-
íásmestere is volt. A zagardzsi-basi az agarászok, a számszúndzsi-basi a szelin-
dek őrkutyák gondozói, a turnádzsi-basi pedig a darugondozók 71. dsemaatának 
felügyelője volt. ök képezték az aga törzskarát (aga-oda). 

A díván többi tábornoka: a) a muhzír-aga, a közvádló, a törvényszolga po
roszlók és kapuőrök feje, egyben az odzsak képviselője (ágens) a nagyvezír por
táján. Neki engedelmeskedtek a „kis" és „nagy" haszeki (udvari szolgálattevő) 
agák, akik — többek között — különleges koimmandófeladatokat hajtottak vég
re a határ menti körzetekben, b) A kiaja-jeri aga a hadbiztossok főnöke, a kúl-
kiaja helyettese az aga portáján, a parancsok érvényesítője a tartományi orták-
nál. Segítője, a diván titkára, (küttáb), helyesen: efendiszi, a rangsorjegyzéket 
mutató „törzsfa" (kütük) naprakész vezetője, c) A bas-csaus, a „nagy csendőr", 
az egész haderő szervezője (massager), azi 5. és 6. bölük és a jaszakcsik elöljárója, 
a diván határozatainak szavatolója, az adzsemi-oglánok felavatója, a zsoldfize
tés szervezője és a kérelmek előterjesztője volt.46 

Az aga tagja volt a nagyvezír galba-divánjának, ahol javasolta az ezredesek 
és tábornokok kinevezését. Rendőri ügyekben a nagyvezírnek, bíróként a ru-
méliai kádi-aszkernak volt alárendelve. Egyedül a jeni-cseri efendiszi (a hadtest 
főszám vevője és ellenőre) személyére nem tehetett javaslatot. Az efendi kineve
zéséről a nagyvezír és egy „ügyellenző" döntött. Az efendinek, aki a bas-defter-
dárnak referált, az első bölük tagjai engedelmeskedtek, akik egytől egyig a 
defterdár portájának számvivői (jázidzsi) voltak. Hozzá tartozott az odzsak ha
dipénztárának kezelője, a bejtülmáldzsi is. A három alapköteléknek is volt egy-
egy efendije, akik az ortajázidzsik; elöljárói voltak és ezek útján bonyolították 
a pénz- és vagyoni ügyeket, továbbá kezelték az archívumokat.47 " 

Függetlenül az egyes orták funkcionális; neveitől, minden ortabeli tisztnek 
olyan ősi elnevezése is volt, amely a családi tűzhelyhez tartozó janicsárokról 
való gondoskodást, de egyben a rendtartást is jelezte. Az orta parancsnoka 

45 Hammer: ORSS II . 203—204., 207., 213., 220—221. o.; Vő: GÓR II . 428—430. o.; Weissmann: i. m. 28—29. o 
Thúry: i. m. I. 401., 409., 415., 421. o.; A „Hu" értelmezése Hammernál „Jehova" (ORSS 124., 489. o.), Tardynál: 
„Hu (huj), azaz Ő (ti. Allah)" (i. m. 408. o.); a „New Redhouse Turkish-English Dictionary"-ban (Istambul, 1968.) 
(a továbbiakban: Redhouse) a „ h u " és „kes" címszavaknál található egy olyan értelmezés, miszerint a „Hu" isten 
misztikus ne vét jelöli. A bektasiak heterodox szuf isa elve szerint az isten és az ember szubsztanciális egységben van. A szer-
dengecsdjkkel kapcsolatban 1. Karácson Imre: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai c. fordítása. 
(1—2. Bp., 1908.) I. rész., 143. o. (a továbbiakban: Evlia) A „falaka" másfél méter hosszú bot volt, melynek két 
végére kötelet erősítettek. A fenyített személyt lefektették, a lábait bothoz kötözték, majd két falakadzsi felemelte, 
egy harmadik pedig a talpát verte. 

46 Hammer: ORSS II . 201—205. o.; Encyklopédie II . 613. o.; Weissmann: i. m. 37—39. o. 
47 Hammer: ORSS IL 205—206.; Vő: GOR II . 230—231. o., V. 6850.; Thúry: i. m. I. 409. o. 
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például a csorbadzsi, vagyis levesfőző nevet viselte, a vekü-haradzs az élelmi
szerek kezelője és számadója, egyben a talpverések és kivégzések ellenőre, az 
adzshcsi-basi a konyha főnöke, egyben a fenyített janicsárok elöljárója volt. 
Az oda-basi a körlet parancsnoka, a rend és fegyelem felelőse, a díszelgések 
szervezője, a bairak-dár az orta fecskefarkú zászlójának hordozója, a bas-
eszki, a fő-veterán és a fiatal „fekete szolgák" (kara-kúl) parancsnoka, emiatt 
baskara-kullukdzsi is. A szakka-basi, a vízhordók és kútásók feje.48 

A XVI. század derekától kezdve az Európa területénél is nagyobb biroda
lomban a janicsár helyőrségek száma 30-nál többre, az ódáké pedig 120-ra nö
vekedett. A szultánok az „urf" (a törvények önkényes mellőzésének joga) elvét 
alkalmazva bekebelezték a végvidéki félreguláris lovasság és a jürükök egy 
részét, megengedték a nősülést, a kézművességet és kalmárkodást, továbbá a 
janicsárok fiainak ,,szolga-fia" (kúl-oglu) néven történő összeírását, s végül — 
1660 körül — eltörölték a devsirmét. A kiváltságok miatt annyi „tiszteletbeli" 
janicsár .jelentkezett, hogy többé már nem lehetett laktanyában elhelyezni és 
rendszeresen kiképezni őket. Állandó lázongásaikat a XVI. század közepén 
Kánúni Szülejmán 5000 válogatott kapi-kuluból felállított kertész-testőrséggel 
(bosztandzsi) ellensúlyozta, akik a XVII. századra „bosztandzsi puskás odzsak"-
ká nőtték ki magukat, (háromszor 1000 fő, tüzérséggel), s a csatában, a janicsár 
falanxon belül, külön őrizték a szultánt és a tüzérséget. III. Szelim (1789—1807) 
a haderő korszerűsítése céljából „új rend" (nizám-i dzsedid) néven át akarta 
szervezni a janicsárságot és megkezdte a „levend csiftlik" (telkes levanteiek és 
müszellemek) nevű, 25 000 főre tervezett korszerű hadtest felállítását. Ez az ún. 
„kobakcsi'-felkeléshez vezetett és a szultán életébe került. Végül II. Mahmud 
1826-ban, zömmel külföldi tengerészekre, műszaki és tüzércsapatokra támasz
kodva, véres belharcokban megsemmisítette a fejlődésre képtelen jeni-cserit/19 

Fegyverzetük szerint a janicsárok a XVI. században muskétás tüfenkcsik és 
íjász szenberedzsik voltak. A muskétások a várnai csatában jelentek meg elő
ször. Ezen kívül rövid karddal, kétélű handzsárral, egyesek parittyával, lán
dzsával, alabárddal és baltával is fel voltak szerelve. Ruházatuk: ak-börk nevű 
sapka, a hátukra lógó jatirmával, dolmán, salvár nevű bő nadrág, lábukon piros 
balcsin. Hideg időben feredzse vagy kába nevű köntöst viseltek. Tisztjeik és 
a szolakok fején díszes zer-^küllah vagy üszküf (a tollbokréta miatt seprőnek 
— szüpürgének — is nevezték), lábukon „csizme" volt; a bölükök feketét, a 
szekbánok pirosat, a dsemaatok sárgát viselték. Hovatartozásukat a dolmánra 
varrt emblémákkal (csizma, sütőlapát, hal, vödör, jácint stb.) és szimbólumok
kal (pl. b/3 — 3. bölük, dslii = 11. dsemaat stb.) tüntették fel. 

Zsold szempontjából voltak: tényleges „eszkindzsi"-k, veterán „alemand"-ok 
és rokkant vagy nyugdíjas „oturok"-ok. A zsold kimérete a szolgálati érdemtől 
és időtől függött Zsoldjukat negyedévenként a bas-csaus szólítására hasijaik 
vették át. Ezen kívül meghatározott élelmiszereket és ruhaanyagot is kaptak. 
Az odzsak gondoskodott a janicsár árvákról is, akiket „kenyérpuszitítók"-nak 
(fodolahoran) neveztek.50 

48 Hammer: OBSS I I . 196—199. o. ; Weissmann: i. m. 30. o. 
49 Zinkeisen: ai. m. I I I . 230—261. o.; Weissmann: i. m. 95—98. o.; Enzyklopaedie I I . 612—614. o.; HegyiKlára: 

Egy világbirodalom végvidékén. Bp., 1982. 43—44. o. 
50 Thúry: i. m. I. 408—409. o.; Weissmann: i. m. 46—48. o. A fegyverekre vonatkozóan Zirojevič: i. m. 216—230. o. 
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A kísérő lovasság, a tüzérség, a fegyverműves és 
műszaki szakcsapatok 
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a) A szipáhi oglánohat I. Murád egyik vezére szervezte ügyes és jól felszerelt 
lovas legényekből. Eleinte a vojnyákok (keresztény katonaelemeik az oszmán 
haderőben), majd a szilah-dárok (következő bölük) lovászokként szolgálták őket, 
a legenda szerint azonban Hódító Mehmed egyik csatájában a szipáhi oglánok 
megfutottak, lovászaik viszont helytálltak, ezért a hadrendben amazok elé ke
rültek. Felszerelésük sokkal jobb volt, mint hűbéres bajtársaiké. Kivételezett 
helyzetük és magas zsoldjuk miatt közéjük törekedtek a legtöbben.51 Rossz idő
ben közülük 500 fő a szultán sátrában melegítette a levegőt. 

b) A szilah-dárok (fegyverhordozók) hadban számos apró osztagra tagozódtak. 
Eredetileg a fegyvertár (arzenál) őrei voltak. A XVI. században ők tették jár
hatóvá a szultán menetvonalát és átkelőhelyeit, amelyet az út két oldalán emelt 
földkupacokba tűzött tugokkal (zászlókkal) jelöltek (szeraszkernek csak az út 
bal oldalára raktak kupacokat). Szerszámaikat öszvérvonat szállította. Más osz
taguk (a tugdzsik) a nagyúr hét- és a nagyvezír négylófarkas tugját, valamint a 
hét szultáni zászlót vitte. E zászlók — a szultán aranyszegélyű fehér lobogóján 
kívül — a kapi-kullári „birún"-jának standardjai voltak. A szultán és a vezírek 
hennával festett vezetéklovait, amelyek között a birodalom összes tartományából 
származó paripák képviselve voltak, a kantárfogók (jedekcsi) osztaga vezette. 
Felvonulásokon is a szilah-dárok „tették járhatóvá" a padisah útját, miközben 
a „büdzskedzsi szilah-dár"-ok alamizsnát osztogattak.52 

c) A próféta zászlajának jobb- és baloldali oszmán őrei (ulu-fedzsíján-i jemin 
és jeszár [ulufe = zsold, fizetség]). A két bölüköt úgy szervezték, hogy a jobb 
oldaliak (jemin) kevesebben voltak. Feladatuk volt a próféta zászlaját és erek
lyéit53 tartalmazó aranyozott láda, illetve az ezt szállító szent fehér teve oltal
mazása, melyet a birodalom heroldja, az első kengyelaga, a zászló hercege 
(miralem) vezetett. Az ulufedzsi baki-kulu osztaga őrizte a hadipénztárt, hét 
bölük-szubasi pedig, a lovas tábori csendőr osztagokkal, kiegészítette a janicsár 
csausok tevékenységét. Három sátorkereskedő (otakdzsi) a szultáni tábor sátrai
nak pótlásával foglalkozott. 

d) A próféta zászlajának jobb- és baloldali idegen őrei (garib-dzsigit-i jemin 
és ajeszár). Kiegészítésük perzsa és arab dzsigitekből (harcot vágyó ifjak) tör
tént, akik az oszmánokhoz szöktek. Garibok már Oszmán gázi seregében is vol
tak, de szervezetszerű kötelékeikkel csak később találkozunk. A bégler-bégek 
udvari kíséretében is sok volt közülük. 

Kísérő lovasságként alkalmaztak a portai segédtisztek és hadifutárok (müte-
ferrikák) ortáját is, akik a már említett „elitek-elitjé"-ből, továbbá a legfőbb 
vezetők fiaiból verbuválódtak. Basijuk vezetésével a szultán előkelő testőr
gárdáját alkották, továbbá a katonai vezetők kádertartalékaként is szerepeltek. 
Javadalmazásuk szerint zsoldos és hűbéres részlegekre oszlottak. Lovasítva vol
tak a „diváni csaus"-ok is, akik 12 részlegből tevődtek össze és udvari tisztsé
geket, illetve diplomáciai küldetéseket láttak el. A csaus-basi (nem azonos a 

51 Hammer: GÓR II . 230—232. o.; Uő: ORSS I I . 236—237. o.; Kocsi-bég (Thúry — I I . 414. o.): Szinán csaus 
(Thúry: I I . 289—290. o.).; Decsy: i. m. II . 201., 209., 245. o. ; Inalçik: i. m. 81—83. o. 

52 Hammer: GOR X. 308. o.; Uő: ORSS TI. 238—239. o. 
53 Az ereklyék: zöld zászló, rongyos kaftán, egy szakállszőr, egy fog és a „saját kézzel írt" Korán (a próféta teve

hajcsárként kezdte). Káldti-Xayy: Szulejmán, 129. o.' 
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Diváni csausok. (Halil Inalgik: The Ottoman Empire, The Classical Age 1300—1600 
c. művéből) 

janicsár bas-csaussal), a birodalmi íőmarsall, a következő tisztek segítségével 
látta el feladatát: a) csauslár-küttábi (titkár); b) útmutató (kulagusz) csaus, aki 
a fontos bel- és külföldi küldöttségeket kalauzolta és oltalmazta; c) a szék (isz-
kemle) csaus, aki a vazallus fejedelmeket trónra ültette; és d) a tenor hangú 
daudzsi vagy szelám-esaus, aki a szultán és a nagyvezír lóra és lóról szállásakor 
harsány hangon szerencsét kívánt nekik, mire az egész gárda „Hu" (Isten misz
tikus neve)-val válaszolt. Azt, hogy a diváni csausok a birodalom rovására ne 
korrumpálódjanak, a defterdár kapiszi csaus^felügyelőjónek (emin) kellett biz
tosítania.^ 

54 Hammer: OliSS II. 54—57., 119—125.. 2:59—212. o. 
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Az oszmán-török tüzérséget két külaga vezényelte: a topcsu-basi (top = ágyú) 
és a toparabadzsi-basi (topárába = ágyúszekér). Mind a pattantyúsok, mind az 
ágyúöntők a toposukhoz tartoztak. A XVI. században a világ egyik legkorsze
rűbb és a birodalom egész területére széttelepített tüzérségét alkották. Bár 
központi bázisuk a fővárosi „topháne" (ágyús iház) volt, zömük mégis a határ
szolgák között állomásozott. A másik nagy öntőműhely Üszküpben (Szkopje) 
volt, de minden nagy városban gyártottak ágyúkat (Budán is). 1364-ből már van 
forrás török ágyúkról. A XV. században használt ágyúszörnyetegeket — főleg 
harangöntők — a helyszínen készítették és elvonuláskor otthagyták. II. Baje-
zid alatt „ . . . a szárazföldi haderő a tűzfegyverek terén döntő fölénybe került 
és ez tette lehetővé Szelim számára, hogy győzelmet arathasson . . . Iránban és 

Tüzérek. (Halil Inalçik: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300—1600 
c. művéből) 
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a mamelukok fölött Egyiptomiban."55 A hadjáratokra elvonult lövegeik száma 
— mivel a jerli-kullári tüzérségéhez a várak tüzérségének részei is csatlakoztak 
— az egyik legtisztázatlanabb kérdés. A nehéz lövegeket lehetőleg vízi úton 
szállították, a könnyűeket pedig (pl. a zenbüreket) szétszedték és tevesorokra 
málházták. Engels adatai szerint az ágyútaligát V. Károly tüzérei találták fel, 
s ily módon a kétkerekű ágyút négykerekű járművé változtatták, amely gyor
sabb iramban haladhatott és leküzdhette a terep nehézségeit.56 A török minia-
túrák az 1521. és 1532. évek közti hadieseményekben az oszmán ágyúkat lafettá-
val ábrázolják. Az oszmánok a „kocsizó ágyútalp" (Fahrbare Lafetten) gyártá
sát a Spanyolországból elűzött móroktól és zsidóktól sajátították el. Az a körül
mény, hogy az oszmán ágyúszekerészek száma 1527-től 40 év alatt csökkent, arra 
enged következtetni, hogy ez alatt az ágyútaligát az oszmán tüzérségnél is beve
zették. Mohácsnál a szemtanú Ahmed Cselebi-al Karamáni történész még azt 
látta, hogy az ágyúkat szekerekre rakták és a szekereket összeláncolták. A kora
beli krónikákban az oszmán tüzérség következő ágyútípusairól olvashatunk: 
a) Nehéz ágyúk: „a sah ágyúja" (sáhi); „mézet nem evő" (baljá-méz). b) Ostrom
ágyúk: zarbuzán; kara-(fekete)unok ; miáne; prángi (mozsár), c) Közepes ágyúk 
badalúska; baziliszk; siklviz; szakalosz.57 Evlia Cselebi — bizonyára zsákmá
nyolt ágyúkat is megemlítve — szól még: sajkaágyúról, ámán-vérmezről, 
orina-durulmazról, hávánról, „disznóláb"-ról (domúzagáji), mákászról, mekik-
ről, muskátról, kizánról, lánkúzról, zálimról, kiránról, szadmanról, fekete kitár-
ról, ágizi-kirikről, szemiz-topról, kondak-kiránról (könnyen mozgatható kis 
faagy ú várkapuk belövésére), nagy faágyúkról és khúmbaráról (petárdák és 
bombák lövésére), kulumburnáról (messzehordó), kartaumról(csalogány), csúl-
tutmazról (gyorstüzelő), pácsarizről (kartácslövő) és csatakígyóról (kulövrin), 
mely háromféle volt, ú. m. sárkány, tábori és falkonett.58 

A löveg legénységéhez a nagyobb lövegeknél ágyúmester (úszta), segéd, két 
szermester, tűzszerész, porozó és kézműves tartozott.59 

A fegyverzet — közte a lövegek — szállításáról a szekerészek (arabadzsik) 
gondoskodtak, akik fogatos, kovács, bognár, szíjgyártó stb. ortákból tevődtek 
össze, mindegyik saját emblémával. Mint málhásállathajtókról, már I. Murád 
alatt megemlékezik róluk az irodalom. A XVI. században az arzenált 
továbbra is málhásállatokkal, az ágyúkat pedig a század derekáig ágyúszeke
rekkel szállították. Az ágyútaligák rendszerbe állítása után a szekér — szer
kocsiként — a löveg mögé került. Harcban továbbra is alkalmazták a lövegek 
előtti szekérerődöket, illetve táborban a — Hunyadiaktól eltanult — szekér
várakat. A ifogatoláshoz és más ágyúszállítási célokra Fronsperger katonai szak
író szerint 128 ágyúhoz 3275 igáslóra volt szükség-60 A kiszolgált ágyútól füg
gően a következő szekérfajták voltak rendszerben: a nagy és közepes araba-
szák, a szirf-arába szik, a lószerszámos-arabaszi és a szerkocsi. Lovakat és ösz
véreket a főistállómesterek (mirahúr), tevéket — az értékes málhákhoz — a 
janicsár devedzsi orták biztosítottak. A nagyméretű málhákat — a hajcsárokkal 
együtt bérelt — tevéken szállították. A toparabadzsik az ellenség országának 
határig vitték a kapi-kullári fegyvereit és ott kiosztották azokat, ha pedig már 
nem volt rájuk szükség, a defter alapján összegyűjtötték és az arzenálokba 
szállították.61 

55 Inalçik: i. m. 33. o. 
50 Engels Frigyes válogatott katonai írásai. I—II. Bp., 1960.1. 386. o. 
57 Hammer: GOK. X. 690—691. o. 
58 Evlia: 1.10., 126., 235—236., 239., 318—319., I I . 48., 114., 190—191. o. 
59 Gottreich László: A tűzőrség fejlődése a XVIII. század végéig és a kuruc hadsereg tüzérsége. H E 1960. 2. sz. 

45—46. o. Az ágyúhoz tartozó tüzérek létszámát illetően Hammer 10 tüzérről és 10 puskás őrről ír (ORSS I I . 226. o.) 
Káldy-Nagy viszont csak 3 főre következtet (Acta—1977 169. o.). 

60 HK 1960. 2. sz. 47. o. (Gottreich: i. m.) 
61 A tüzérség fejlődésével kapcsolatban 1. Káldy-Nagy: Acta—1977 168—169. o. ; Horváth Árpád: Az ágyú histőriá-

(*. Bp., 1966. 23—29., 46—48., 56—62. o. Lásd továbbá: Hammer: OBSS II . 225—280. o.; a szekér fajtákat Hammer: 
jGOR X. 691. o.) sorolja fel. A kocsizó ágyútalpról L Zinkeisen: i. m. I I I . 266. o. 
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A kapi-kuluk fegyverművesi (fegyverkovács) szolgálatát a dzsebedzsik látták 
el (dzsebe •• páncél, vért stb.) a 9. külaga vezetésével. Kovács, fegyverkovács, 
faműves (kundakcsi), lőporgyártó (barutcsi) stb. ortákból tevődtek össze és ők 
kezelték az arzenálokat, valamint a lőportárakat. Rajtuk kívül a szerájban dísz-
fegyverkovácsok is tevékenykedtek. Sok volt köztük a renegát és a turkomán 
kézműves.62 

A kapi-kullári műszaki szolgálatát a gránátos, vagy bombardír khúmbaradzsik 
(petárdások) és az aknász lágumdzsik látták el, illetve a hozzájuk vezényelt 
segéderőket, bányászokat ők irányították. Mindkét rend az előírt napokon kö
teles volt geometriát (mühendisz) tanulni. A khúmbaradzsik Boszniából szár
maztak és 3, egyenként 100 főből álló alajt képeztek. Az alaj-basikhoz eszki-, 
oturuk- és on-basák (tizedes) voltak rendelve. Hadban minden bombatartályt 
(üstöt) 1 adjunktus (halfa), 9 segéd és 5 aspiráns (mülázim) szolgált ki. A ré
zsútos, ollós, tömlős és tolózáras bombákat dobták (katapultálták), ágyúból lőt
ték, vagy kampóval akasztották (pl. várkapukra). A lágumdzsik két alajt ké
peztek. Az egyikhez tartozó mesterek az aknák és ellenaiknák fúrását, tömését 
és robbantását irányították. A másik rend a hadi és tábori műszaki beren
dezések építésével foglalkozott. Képzésüket és gyakorlataikat a bombardírokkal 
együtt folytatták. A XVI. században zömmel hűbéresek voltak. A két műszaki 
szakcsapat basijainak törzsében vekil-haradzs (élelmező), pap, tanár (hodzsa), 
csendőr (csaus), tamburás, orvos (hekim), sebész (dzserrah) és írnok volt. A tü
zér, a fegyverműves és műszaki csapatok tevékenységét intendánsok ellenőriz
ték, akik a bas-defterdár portájához tartoztak. Ilyenek voltak: az ágyúház-, a 
lőportár-, az arzenál-, a bombardír- és az aknász eminik.63 

A meterdzsi-basi — az udvari tábormesterek és sátorverők főembere — a 12. 
külaga volt. A szultáni tábor két vörös sátorkészlettel rendelkezett: az egyik 
települt, a másik mozgásban volt a következő állomásra. Bár minden bégler-
bég kíséretében voltak tábormesterek, a kapi-kullári meterdzsijei az egész had
erő táborozását is szervezték. A tábor kijelölésénél egységes sémát követtek 
azért, hogy a helyét mindenki könnyen megtalálja. Vesztes csata után rendezték 
a hátraözönlőket és előre elkészített terepszakaszokra irányították őket. A kö
vetkező sátorfajtákat használták: otak és haime (állami sátor), cserke (dísz
sátor), saibán (árnyas sátor), továbbá csadír és oba (egyszerű sátrak).6'1 

A kapi-kullári „első tisztségviselői" (prima planá) az ulemák voltak. Közülük 
katonai jelentősége a két kádi-aszkernak (főhadbírók), az udvari főorvosnak 
(heim efendi) és a fősebésznek (dzserrah basi) volt. A főorvos csak akkor vonult 
hadba, ha a szultánt követte. Tevékenysége az állam nagyjainak gyógyítására 
és járványvédelmi javaslatokra szorítkozott. A sereget követő voluntér (ön
kéntes, szabad akaratú) orvosok és sebészek tevékenységére a XVI. században 
nem sok hatást gyakoroltak. 

A szultán katonai zenekara menetben, csatában és ostrom közben állandóan, 
táborban viszont csak a délutáni órákban játszott. Csatadöntő szerepük volt. 
mert ha elhallgattak, még ha győzelemmel kecsegtetett is a helyzet, mindenki 
menekülni kezdett. A zenekart tehetséges kúl-okból (nöbetcsik) szervezték. Bi
zonyos összetételű zenekarok ajándékozása a kitüntetés egyik formájának szá
mított.65 

02 Hammer: ORSS I I . 224—225. o.; Zinleisen: i. ni. I I . 205—260. o. 
03 Hammer: OTSS II . 230—234. o.; Zinkeisen: i. ni. I I I . 205—200. o.; Thúry: i. m. I. 413—414. o. A bombafajtá-

kat Hammer: GOR X. 091. o. 
64 Hammer: GOR II . 232., IV. 240. o., X. 091. o.; US: ORSS II . 01., 190., 273., 425. o.; Decsy: I I . 83—85. o.; 

Jorga: I. 483. o. 
05 Decsy: I I . 287., 290. o.; Káldy-Nagy: Szulejmán. 121. o. A zenekarról Decsy: II . 364—365. o.; Hammer: GOR 

VI. 384.. VII. 19., 307., VII. 13., 20., 497. o. 
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A hűbéres tartományi lovasság 
és a helytartó pasák udvari kísérete (vilajet aszkeri) 

Az oszmán birodalom sajátosan motivált feudális jellegét a hűbéres lovasság 
tömegei határozták meg. Razin — Marxnak a társadalmi-gazdasági alakulatok 
formájára vonatkozó gondolatát felhasználva — megállapítja, hogy a hadművé
szet története egyes szakaszainak is megvan a saját „embermészárló ipara" 
(Menschenabstíhlachtungsindustrie), amely ,,. . . uralkodik a többi felett, minden 
mást maga alá rendel, és meghatározza a fegyvernemek helyét és szerepét, 
továbbá a hadviselés. . . fő módszereit."66 Bár az oszmán-török haderőben 
számos ősközösségi, rabszolgatartó és prekapitalista elem létezett egymásban, s 
az oszmán timár-szisztéma alapvetően különbözött az európai feudumtól, e 
haderőt végső soron mégis csak feudális jellegűnek kell tekinteni. Ha a nyugati 
és az oszmán feudumot összehasonlítjuk, két körülmény rögtön az utóbbi ja
vára dönti el a fölény kérdését. Az első a szultánnak az az előnye, hogy nem 
kellett olyan nyugati feudális intézményekkel bajlódnia, mint a rendek, szava
zás, nemesi felkelés stb., hanem a teljes hadipotenciál egyetlen szavára működni 
kezdett. A második pedig az a körülmény, hogy az oszmán timár vagy ziámet 
csak „álcázott" hűbér, lényegében közvetett úton folyósított zsold volt, a szi-
páhi pedig állandóan gyakorlatozó, „laktanyán kívül" elhelyezett katona, akit 
szolgáival és az általa kiállítandó lovasokkal együtt gyorsan hadra lehetett 
fogni.67 

Az oszmán timár-szisztémát az irodalom az arab „muktá"-val, a szeldzsuk 
„iktá"-val és a bizánci ,,pronoiá"-val hozza összefüggésbe. Az ikta a nyugat-
szeldzsuk birodalomban, eleinte a kóniai szultanátus kincstári földjén kívül 
eső, az adott állami földterület terményeinek egy részéből befolyt jövedelmet 
(koncesszió) és az illető területre vonatkozó bíráskodási jogot jelentette, ame
lyet katonai szolgálat fejében élethosszig kapott az iktadár. Később a rendszer 
eMajzott, a gazdag iktadárok imagukhoz ragadták a helyi hatalmat, ezzel az 
adó- és vámszedés, s a haszonbéreltetés jogát. A szeldzsukok alkalmazták a mülk 
és vakif rendszert is. A mülk (az oszmánoknál később: amlák) örökölhető, 
elidegeníthető, nagyméretű szabad vagyont jelentett, úrbéri és úriszéki jogok
kal, melyek fejében a mülk úr semmilyen kötelezettséggel nem tartozott. A 
vakij a szultán, a mülk-urak, a főtisztek és -tisztviselők kegyes földajándékai
ból képződő adómentes egyházi birtok volt, melynek hozamából mecseteket, 
iskolákat, karavánszerájokat, derviskolostorokat építettek, fedezték az iszlám 
értelmiség (ulemák) képzését, a papság és a szerzetesek megélhetését. A vaikif-
nak volt egy olyan sajátossága, hogy vagyonokat lehetett vele „átmenteni". 

A pronoia eredetileg olyan állami földeket jelentett, amelyek hozadékát a 
haderő kapta meg. A manzikerti (malagzirti) csata (1071) után a bizánciak csak
nem egész Anatóliát elvesztették, de a vereségből feltehetően levonták a tanul
ságot, hogy annak oka elsősorban a sztratióták és haszonbéres parasztság privi
légiumaitól való megfosztásában és megadóztatásában keresendő, ezért a pro
noia földeket, pontosabban e földek haszonélvezeti jogát — katonai szolgálat 
fejében — birtokosok kapták, akik e földek parasztságát adókkal és feudális 

66 Razin: A hadművészet története. I—III. kötet, Bp., ]9(51. I I . 0. o. Bár a következőkben éppen azokat a SÍIjátcs-
ságokat fejtegetjük, amelyek az oszmán hűbérrendszert megkülönböztették a nyugati feudumtól. mégis a „hfibér" 
kifejezést használjuk, mert — a marxista kritériumokat tekintve — lényegében annak felelt meg. Ennek ellenére 
kellően argumentáltnak találom a Káldy-Nagy által használt „szolgálati birtokos" jelölést (Harácsszedők. 50., 195— 
196. o. ; Szulejmán, 74. o.), noha az Acta—1977-ben már a „tirnár-estate", „timár-holder" kifejezéseket használja (pl. 
a 149—151. o.). Ugyanez vonatkozik a Hegyi Klára által használt „javadaloinbirtok" kifejezésre is (pl. Egy világbiro
dalom..., 10., 55., 289. o., bár e mű 16. és 288. oldalain a szerző a „szolgálati birtok", disszertációja 85. oldalán pedig 
a „tímárbirtokos" kifejezéseket is használja. 

67 V. ö. Káldy-yaijy: Acta—1977 170. o.; Szabály Ferenc: A mohácsi csata. Bp., 1977. 48—49. o.; Hegyi Klára: 
Pisszertáció, 41. o. 
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szolgáltatásokkal sújtották. Van olyan következtetés, hogy mind a bizánci pro-
noia-, mind az oszmán timár-rendszer közös tőről, az arab-szeldzsuk ikta rend
szerből fakad.68 

Az oszmán feudalizmus XVI. századi formája a progresszió és regresszió rend
kívül bonyolult folyamatában fejlődött ki. Az; első oszmán bégek, azért hogy 
magukhoz kössék az anatóliai emíreket, továbbá, hogy átállásra csábítsák a 
szemben álló bizánci vezéreket, amlákokat kezdtek nekik adományozni. Ezek 
a birtokok városokból, falvakból, majorságokból, sőt várakból álltak. Amlákot 
az oszmán ház tagjai, a vezírek, magas katonai és polgári tisztségviselők, a 
bizánctói csatlakozó (akindzsi) határkörzetek főtisztjei és utódaik, az anatóliai 
bégek, az udvari szolgálattevők kaptak, továbbá azok az egyházi személyek (sej
kek,; dervis-rendi vezetők, imámok), akik vállalták az oszmánok ideológiai támo
gatását.69 Az amlák-urak száma az ankarai csatát (1402) követő trónviszály ide
jén ugrásszerűen megszaporodott, mivel a rivális hercegek ilyenek adományo
zásával kötelezték el az ingadozó „híveiket". Turszun bég török történész sze
rint Hódító Mehmed 20 000 amlákot és vakifot vett vissza és a meghagyott 
amlák-urakat segélycsapatok kiállítására kötelezte. Fia, Véli Bajezid viszont ar
ra kényszerült, hogy sokat visszaadjon e birtokok közül. E huzavonák miatt 
Mehmed ellen az amalák-urak, Bajezid ellen pedig a kisemmizett timárbirtoko-
sok lázongtak.70 Az amlák rendszert — különösen azokban a tartományokban, 
ahol ennek hagyományai voltak — még a XVII. században sem sikerült teljesen 
felszámolni. Az amlák különös formája volt az ún. „malikáne-diváni" birtok, 
amely a rajára kettős terhet rótt: az egyik tizedet az államnak (divánnak), a 
másikat a malikáne tulajdonosnak kellett leadnia (aki ezt a részt elidegeníthet-
te, örökösökre hagyhatta és csak külön felszólításra kellett hadba vonulnia).71 

A pronoiát az oszmánok megreformálva alkalmazták. Az összes állami földet 
,,csiftlik"-ekre osztották. A csiftlik, mint azt más összefüggésben már említettük, 
100 dönüm körüli (6—7 hektár) földet ölelt fel, amelyhez 2 ökör, egy könnyű és 
egy nehéz eke, valamint az emberi munkaerő tartozott. A csiftlikek hozamát (a 
föld termőképességétől függően) akcséban állapították meg és a hűbéresnek 
annyi értékűt adtak ki belőle, amennyi a hadiérdemei szerint megillette. A 
szipáhinak a timárbirtokán levő csiftliket körbe kellett szántania, miközben — a 
talajtól és a domborzattól függően — 6—16 hektárt a tímárjához szánthatott. A 
timár-rendszer a pronoiától még a következőkben tért el : a) nem minden állami 
földet osztottak fel tímárként, hanem kincstári birtokokat (hász) hagytak a szul
tán rendelkezésére; b) sok csiftliket adómentes, vagy adókedvezményes teled
ként tartalékoltak, amelyeket a félreguláris katonáknak adtak, vagy haszon
bérbe kiadtak, illetve ezekből növelték az „igyekvők" (mahall-i himet) tímár
jait (terakki), c) bizonyos feltételek mellett, rendkívül nagy teherviseléssel, tele
pes rabszolga (ortakcsi) is kaphatott csiftliket (főleg irtványföldet), amelynek 
hozadékát a felügyelő (amil) majdnem teljesen behajtotta tőle; d) a timárt „sza
bad" és „kötelezett" fajtákra osztották fel. A hűbér jövedelme után hadba állí
tandó személyt „szablyának" (kilidzs) nevezték. A szabad tímár „egy kilidzs" 
volt, vagyis a birtokos maga vonult hadba. A kötelezett tímár meghatározott 
többletjövedelme után, fokozatonként, egy-egy vértes lovaskatonát (dsebelü) 
kellett kiállítani ; e) a XVI. század derekáig a tímár az apáról átment a fiúra, s 

68 Az oszmán timár-szisztéma előzményeivel kapcsolatban 1. Káldy-Nagy: Acta—1977 147—148. o.; Werner: i. m 
46., 35., 78. o. 

69 Káldy-Nagy: Acta—1977148. o. ; Werner: i. m. 300. o. idézi V. P. Mutaßievatol az amlák tulajdonos kategóriákat. 
70 Inalçik: i. m. 30. o.; Werner i. m. 301—303. o. 
71 Káldy-Nagy: Acta—1977 150—151. o.; Werner: 46., 49., 302., 350. o.; Werner—Markov: i. m. 67., 72—73., 81. o. 
72 Inalçik: i. m. 12—13., 18. o.; Werner—Markov: i. m. 74—75., 81. o.; Werner: i. m. 302—303., 311—312. o.(or

takcsi); Káldy-Nagy: Acta—1977 158—195. o. 
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ha a fiú még nem volt harcképes, akkor dsebelüt küldött maga helyett. Ha ezek 
a feltételek nem teljesülhettek, akkor a timár átment „egy idegenre" (edzs nebi), 
vagyis olyan szipáhíra, aki nem timáros leszármazottja volt.72 

A hűbéres szipáhi tehát nem földbirtokosnak, hanem járadékosnak számított. 
A paraszt (rája) felett sem úrbéri, sem úriszék-joga nem volt, e jogok a lakóhelyi 
kádit és a jerli (helyi) szubasit, Szerbiában a törökök által kinevezett kenézt 
(bíró), és a felette álló primikürt (felügyelő), Bulgáriában a kodzsabasit illették. 
A kánun megengedte, hogy a szipáhi lakóhelye közelében magángazdaságot 
tartson, amelyen minden rajának évente 3 napot kellett dolgoznia (a magyar 
jobbágy heti 1 nap robotra volt kötelezve.)73 A szabad timár hozama csupán 
egyszerű életvitelre volt elegendő, a szipáhi tehát hadban minden efeziközzel tö
rekedett a zsákmányra ós mivel helyzetének javulását csakis a hódításoktól 
várhatta, ezért azokban objektíve érdekelve volt. „ . . . a szipáhik örökké éhes 
rablók voltak, akik a szó szoros értelmében szablyával a kezükben harcolták 
ki a gazdagságot és tekintélyt."74 Az első timárbirtokok adományozására csak 
történetírói forrás áll rendelkezésre, amely szerint imár Oszmán is osztott a jele
sebb gáziknak, akhiknak, garib-dzsigiteknek és aknátoknak (Inalçik szerint ak-
ritaiknak) ilyeneket. Olyan közirat, amely timár juttatásról szól, 1358-ból, az első 
meglevő defter pedig 1431—32-ből, Albániából származik. Sok adat igazolja, 
hogy a Balkánon számos keresztény timárbirtokos volt még a XVI. században is. 
Kádik, ortodox keresztény püspökök, mohamedán papok is kaptak timárt, per
sze katonai kötelezettség nélkül, csupán az oszmánokhoz való hűség fejében.75 

A feudalizmus oszmán arculata a XV. század közepére alakult ki, de egyben 
meg is merevedett. Eddig az ideig a hűbéreknek a következő formái léteztek: 
a) timár; b) „parancsnoki kincstári birtok" (hasza-i záim); c) szultáni hász; és 
d) a nem szolgálati amlák. Az egyre jobban megszilárduló feudális hierarchiá
ban a ikatonai középvezető réteg nem volt megkülönböztetve, ami nem használt 
sem tekintélyének sem a törekvéseinek. Szükségessé vált tehát a nagy hász- és 
a timárbirtok közé egy harmadik kategóriát beilleszteni, amelynek elnevezésére 
a szeldzsuk „záim" (parancsnok) szót használták tóL A XV. század második 
felében tehát megjelenik a defterékben a ziámet-birttík, amelynek — a tímár
hoz hasonlóan — szintén a hozadék nagysága adta meg a kritériumait. A timár-
szisztéma a ziámet-birtokok belépésével differenciálódott és ezáltal a törekvő 
timár-hűbéres elé elérhetőbb lépcsőfok került, mint a hászbirtok lett volna. 
Ugyanakkor az olyan vezetők, mint pl. a szipáhi-jüz-basik, a ikaptán-kul-ok 
(naszádosok) vajdái, a defterdári főhivatalnokok stb. a timár fokozat elé ke* 
rültek.76 

A hűbérbirtokosok hadbavonulási kötelezettségeinek XVI. századi formáját 
— a jövedelemhatárok szerint — II. Bajezid kánunja írja le. Ezt Nagy Szülej-
mán sem változtatta meg, csupán az adományozás és átszármaztatás szabályain 
mődosított.77A hűbérbirtakfajtákat a következő kategóriák szerint állapították 
meg: a) timár, melynek felső határa 20 000 akcse; b) ziámet, mely 20-tól 100 000 
akčse értékig jövedelmez; hász, amely 100 000 akcse feletti bevételt hoz. Hűbér-
félének számított a kapi-kullári belső agáinak adott „turbánpénz", illetve a 
külagák „árpa-pénze", melyekből alárendeltjeik ruházatát, illetve a lótápszük-
séglet egy részét kellett fedezniük. 

A timár tehát olyan kisebb jövedelmű szolgálati birtok volt, amit a szipáhi 

73 Hegyi: Egy világbirodalom... 54. o.; Inalçik: i. m. 13. o.; A magyar nép története. Bp., 1953.112. o.; Werner-
Markov: i. m. 24. o. 

74 Werner—Markov: i. m. 24. o. 
75 Káldy-Nagy: Acta—1977 149—150. o.; Hegyi: Disszertáció, 84. o.; Werner: i. m. 265. o.; Zirajevič: i. m. 158. o 
76 Káldy-Nagy: Acta—1977 150. o.; Inalçik: i. m. 108. o. 
77 Káldy-Nagy: Acta—1977 152., 154—161. o. 
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(eredetileg turkomán gázi, bizánci akrioti, (akritai) félreguláris katona, keresz
tény nemes, aki áttért az oszmánok szolgálatára, kiemelt kapi-kúl, később pedig 
a szipáhik leszármazottja) kimagasló hadiérdemeiért nyert el az illetékes, ado
mányozásra felhatalmazott szervtől, vagy a Magas Portától. Az első ízben ado
mányozott timár rendszerint 1000 akcse jövedelmet hozott, így csupán egy „szab
lyát" tett ki, tehát a szipáihi, ha hívták, maga indult el a hadba. Ha, a szipáhi 
törekvő volt, jövedelme hamarosan elérte a 2000 akcsét. Ekkor felvették a def
terbe egy fiatal szolga állítási kötelezettségét, amikor pedig a jövedelme 3000 
akcséra rúgott, egy dsebelü is bekerült a defterbe. 6000 akcse után három ki-
lidzs: a timáros és két dsebelü, valamint egy sátor kiszolgálása várt a szipáihi 
szolgájára. A továbbiakban a beszolgáltatott fejek és „nyelvek" (foglyok) ará
nyában növekedett a timár hozama úgy, hogy minden további 3000 akcse után 
egy újabb derék dsebelüvel kellett gyarapítania a cserit (sereget). 

1530-ig a tímárokat a bégler-bégek osztották el, illetve gyarapították (egyesek 
szerint a szandzsákbégek). Ezután a ruméliai bégler-bég 6000 akcse, az anatóliai 
véli (helytartó) pasa pedig 5000 akcse értékig adhatott adománylevelet (berát). 
Az ezeken a határértlékeken aluli adománylevelet ,,teszkerezisz"-nek, az azon 
felülieket pedig „tezkereli"-nek nevezték. Ez utóbbira — a bégler-bég részlete
sen indokolt ajánlólevele (tezkere) alapján — a defterdár^kapiszi adta ki a be-
rátot. Ajánlólevelet a kapi-kullári agái is előterjeszthettek valamelyik érdemes 
kúlnak a hűbéresek közé történői átadására. 

A ziámettal rendelkező záim minden 5000 akcse többletjövedelem után tar
tozott egy dsebelüt állítani. A záim részére másféle katonaállítás is elő lehetett 
írva (pl. tengerész, folyami hajós, különböző mesteremberek stb.) 

A hász (== kincs) alapvetően kétféle volt. A legmagasabb hozamúak a szul
táni kincstárt gyarapították; az alacsonyabbakat a három tugos vezír-pasák 
és a mir-mirán-ok (a bégler-bég perzsa neve), a két tugos helytartó pasák (vagy 
vojvodák) és az egy tugos szandzsák bégek (mir-livák) nyerhették el. A hász 
tiszttartó ispánját a balkáni államokban vojvodáknak nevezték. Hászt kaptak 
a tartományok házine (kincstári)-defterdárjai is, de ezek jöveidelmének egy 
részét — vámok, illetékek, haszonbérletek és más bevételi források hozamát is 
felhasználva — félreguláris zsoldosok, karhatalmi erők és a várak hadinépét 
kiszolgáló mesterek fizetésére, palánkák építésére és a várak karbantartására 
kellett fordítaniuk. A többi hász-birtökos is a hász jövedelméből tartotta fenn 
saját kíséretét. A szandzsák-bégek minden 5000 akcse után konyhát, nyerges-
és kovácsműhelyt vittek a táborba. A haszon belül a birtokos kegyeltjei „pacs-
maklik"-ot (papucspénz) kaphattak (pl. egy város adott utcájának lakóitól be
folyó adók).78 

Az oszmán adminisztráció a XVI. században, az adóbehajtás nehézségei miatt 
egyre több katonai elemet vont be a timiáir-birt okosok körébe. A század végén. 
már a várak eredetileg zsoldos helyőrségei is elaprózott tímárokkal bajlódtak. 
Jellemző a helyzetre, hogy a házine-defterdárnak évi 600 000 akcse jövedelmű 
hász-birtökot ítélt meg a kánún, de ha kötelezettségeinek, teljesítésére készpénzt 
igényelt, 240 0Ö0 akcsénál többet nem kaphatott.79 

A timárrendszer a birodalom, katonai és ezzel közigazgatási beosztását is 
meghatározta. A XVI. század Vége felé (1580) a birodalom 31 tartományból 
(vilajet vagy elájet) és mintegy 330 szandzsákból (liva) tevődött össze (a szan
dzsákok száma gyakran változott)80 (lásd a 648—649. oldalon levő táblázatot). 

78 Thúry: i. m. I. 396., 404., 413., 420., 424. o.; Zirojevic: 104.. 290., 302—303. o.; Kdldy-Nagy: Acta—1977 152— 
102. o.; Vő: Szulejmán, 74—75. o.; Inalçik: i. m. 113—116. o.; Decsy: i. m. I I . 07., 208—211. o. 

79 Hegyi: Disszertáció, 159. o.; Káldy-Nagy: Szulejmán, 70. o. 
80 Inalçik: i. m. 106. o.; Hammer: ORSS I I . 272. o. 
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A vilajet (a XVI. század végéig „bégler-bégség") területet, hatóságot és katona
közigazgatási egységet is jelentett, amely szandzsákokból állt, de a kincstári föl
dek nem tartoztak hozzá. A legjelentősebb vilajetek helytartói 3 tugos vezír-pa-
sák, a többiek 2 tugos pasák voltak. A barbareszk i(berber) kantonok, Algír, Tri
poli, Tunézia és Abesszínia, mint peremvidéki tartományok kivételével vala
mennyi vilajet szandzsákokra (egy zászló) volt osztva, néhány további vilajetben 
pedig nem hozták létre a tímárokat és ziámeteket, csupán néhány jelentős hász-
birtokot (pl. Egyiptom, Bagdad, Baszra, Jahsza, Jemen). A birtokokra felosztott 
helytartóságokat „hász" a többieket „szálijáne" vilajeteknek nevezték, de voltak 
egyetlen szandzsákból álló vilajetek is.81 A hász-vilajetekben a helytartó pasák, 
házine-defterdárok és a rendes szandzsák-bégek saját hász-birtokaik jövedel
meiből és az elszámolható egyéb bevételekből (vámok, haszonbérletek, monopó
liumok stb.) tartották fenn udvarukat és a félreguláris (nem kapi-kulu) zsoldos 
erőket. A szálijáne-vilajetekben ugyanez évi pénzkiméretből (szálijáne) való
sult meg. E vilajetekben a defterdárok megerősített apparátussal gondoskodtak 
az állami járandóságok maradéktalan behajtásáról (pl. 1525-ben a birodalom 
477 millió akcse bevételéhez egyedül Egyiptom 116 millióval járult hozzá82). 

Katonai szempontból az európai helytartó pasák főparancsnoka a ruméliai, 
az ázsiai és afrikai pasáké pedig Anatólia (Anadolu) bégler-bégje volt. 1580-ban 
a kis-ázsiai, vagyis az anatóliai körzetihez több vilajet tartozott, ezért az eredeti 
kis-ázsiai vilajetet az Anadolu névvel különböztetjük meg az Oszmán Kis-
Ázsiától. A ruméliai begler-bég székhelye Szófiában, az anatóliaié pedig Kuta-
hijében volt. Ha a két haderőrész egyesült, akkor — a szultán vagy a szeraszker 
beérkeztéig — a ruméliai bégler-bég volt a szipeszalár. Ilyen esetekben a jelen
levő oszmán hercegeik (rendszerint szandzsák-bégek) is az ő parancsai szerint 
jártak el. Méltóságát vörös színű sátorkészlete jelezte, amely — egyébként — 
csak a szultánt, fiait és a vezíreket illette meg.83 

A szandzsákok a birodalom nagyobb területi egységei és középszintű (katona-) 
közigazgatása centrumai voltak, amelyek — a területükön élő etnikumok lét
számától, társadalmi fejlettségétől, kultúrájától, hagyományaitól és más körül
ményeiktől függően — jelentősen eltértek egymástól. Az átlagos szandzsák a 
hűbérbirtokokból tevődött össze. Voltak azonban olyan szandzsákok is, ame
lyeket — a velük járó öröklődő vagyonnal együtt (amlák, hükümet, asiret) — a 
bég vagy a vajda ráhagyhatott kijelölt fiára. Ilyenek voltak az „udzs"-ok (határ
körzeti, vagy akindzsi szandzsákok), a hükümet- és asiret-szandzsákok. Ez utób
biak a szabad kurdokból, turkománokból összeírt lovasságot adták, akiket bég
jeik az adómentes (adókedvezményes) nyájak, legelők, egyéb birtokok (odzsak-
lik, jurdlik stb.) fejében vezettek hadba. E szandzsák-bégek hadi j el vényeiket 
mozgósításkor vették át. Mivel a dzsigitek nomád életet éltek, télen a „kislak
ról (téli szállás), nyáron a „jajla"-ról (nyári szállás) indultak a táborba. Ezeken 
kívül voltak még jürük-, vojnyák-, müszellem-szandzsák-bégek, továbbá a hadi
flotta „tengeri bég"-jei és a folyami flottillák (Duna, Eufrátesz) „kaptán"-jai. 
Ha tehát egy etnikum egy vagy több szandzsákot is kitett, akkor a, nemzedékről 
nemzedékre szálló vezetőik egyben a szandzsák-bégjeik is voltak. Ha az etnikum 
nem tett ki egy szandzsákot, akkor vezetője (bégje, vajdája, ilyen vagy olyan 
basija stb.) — viszonylagos önállósággal — a területileg illetékes szandzsák
béghez tartozott (pl. Anatóliában a hűbéres jaja-basikat a müszellemek közül 
nevezték ki, akik a megfelelő müszellem szandzsák-bégnek voltaik alárendelve; 

81 Inalçik: i. m. 105. o. : Hammer: ORSS II . 248—278. o. ; Thúry: i. m. I. 404., 418. ; Zinkeisen: i. m. I I I . 127—138. o 
82 KáMy-Na'jy: Szulejmán, 75—7(5. o. 
83 Zinkeisen: i. m. I I I . 149—150. o. 
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Szerbiában a cigányakból verbuvált kovácsok, iszkábolók [hajószigetelők] stb. 
saját vajdáik alatt szolgáltak a várakban vagy a táborban).84 

A szandzsákok harcértéke és fegyverneme, vagy szakszolgálata is jelentősen 
eltérhetett egymástól. Amikor a szipáhikat mozgósították, akkor — szolgáikkal 
és a dsebelükkel együtt — a dobbal rendelkező aszker-szürüdzsü (hadnagy) 
vagy kirk-aga (negyven fő parancsnoka) szakaszába, ezek pedig a zászlóval 
ellátott cseri-basi századába gyülekeztek. Négy-tíz cserit (egy jüz- vagy szubasi-
likot) a záimok közül kijelölt jüz-basik (szu-basik)85 gyűjtöttek össze az ügyin
téző írnok segítségével. A jüz-basik (tulajdonképpen: ezredeseik) harcban dob
bal, tárogatóval és lándzsára tűzött színes állati farokszőrzettel vezényelték, to
vábbá büntetéspénzzel, vagy 2 évi felfüggesztéssel fegyelmezhették a szipáhi
kat. Ők feleltek azért is, hogy a szipáhik a defter előírásai szerint jelenjenek 
meg a szemlén.86 A szubasilikoknak rendszerint 3 nap alatt kellett elérniük 
szandzsák-bég (mir-liva) táborát és ott az alaj-bégeknél (helyettes) kellett jelent
kezniük. Amikor a szandzsák menet- és harcképessé vált, megindultak, a bégler-
bég táborába, vagy a számukra kijelölt határbiztosító terepszakaszra, ahol tíz 
napon belül táborba kellett szállniuk. Az európai szandzsákok Szófia mezején 
(vagy Szófia és az előnyomulási irányba eső nagyobb város között) álltak össze 
tartományi hadtestté; az anatóliaiak pedig Biga mezején.87 A kánún megenged
te, hogy minden tizedik szipáhi otthon maradjon a saját és társai jobbágyaira 
(ráják) felügyelni (kurudzsu).88 

A szipáhik az ellenséges területen vékony páncélinget és könnyű sisakot vi
seltek. Handzsárral, továbbá a szcimitár nevű rövid pallossal, dobótőrrel, köny-
nyű lándzsával (dzsirid) voltak felfegyverkezve és kis, kerek fapajzsuk is volt. 
íjat mindegyikük vitt magával, amelyhez minden ház 8—12 nyilat volt köteles 
szolgáltatni. Egyesek hosszú lándzsával és tökéletlen tűzfegyverrel is rendel
keztek. Az európai szipáhi felszerelése és harckészsége tekintetében különb 
volt mint ázsiai bajtársa.89 Különösen lovaikkal kérkedtek. ,,A kiválóan idomí
tott csataparipa a szipáhi büszkesége, legszebb ékessége, egyúttal legfőbb 
gondja és legjobb barátja volt. Aki lovát és fegyverét elhagyta, hamar lema
radt és életét vesztette."90 

. Minden helytartó pasa saját — de korántsem egyöntetű — udvartartással 
rendelkezett, amelyet „udvari kíséret"-nek (kapi khálki), környezetnek (daire) 
vagy gyűrűnek (halka) neveztek, mivel a pasát, a nyilvános rendezvényeken, 
mint fényes gyűrű övezte. A kíséret lakájokból, gyalog gárdából, lovas gárdából 
zenekarból, istállómesterekből és lovászokból, apródokból és belső (fehér he
rélt) agákból állt. A gyalog és a. lovas gárdába rendszerint félreguláris erőket 
fogadtak zsoldba. A helytartó pasa ideiglenes helyettese a müteszellim-hég volt, 
aki a régi pasa halála, kegyvesztése, vagy áthelyezése esetén az új pasa be
érkezéséig teljhatalommal intézte az ügyeket. Az udvari kíséret főbb tisztjei 
voltak: a) az alaj-bég (nem azonos a szandzsák-bég helyettesével), aki a portai 
csaus-basinak felelt meg, vagyis had- és szárnysegédként tervezte, szer-

84 Inalçik: i. m. 104—105., 107.; Zirojevič: i. m. 294—295., 301. o.; Sammer: ORSS I I . 244—246. o. 
85 Zinkeisen: i. m. I I I . 150. o.; Inalçik: i. m. 117. o. 
86 A „szu-basi" fogalmát a legszélsőségesebb módokon értelmezik. Van aki „a pasa rendfenntartó emberének" 

mondja, van aki „rendőrfőnököt" ért alatta, van aki „egy helység vízvezetékeinek felügyelőjét" látja benne. Ez utób
biak „jerli szu-basi"-k voltak. Inalçik két aspektusból értelmezi: 1. ziámettel rendelkező személy; 2. a tímáros külö
nítmény parancsnoka, aki saját kerületében felelős a fegyelem fenntartásáért. A legcélszerűbben Werner értelmezi, mert 
ő egyfelől a lakott helységek rendőrintézőit (Polizeivogt), másfelől a-szipáhi felkelés parancsnokait (Kommander 
v.sipahi-Aufgeboten) látja bennük (i. m. 403. o.). Sok szerző ez utóbbi kategóriát ,,jüz-basi"-nak nevezi. Én — ahol 
lehet — a jüz-basit használom a rendőr szu-basitól való megkülönböztetés végett, bár a „jüz" százat jelent. 

87 Zinkeisen: i. m. I I I . 151. o.; Thúry: i. m. I . 421. o. ; Tardy: i. m. 84. o. közli Magyarországi György barát leírását 
a szubasiról, amelyet „forrásértékűnek" tart (147. o.) Lényegében ezt a leírást vettem át a katonai jüz-basira. Káldy-
Nagy: az Acta—1977 160—161. oldalain foglalkozik a kérdéssel. 

88 Thúry: i. m. I . 420. o.; Eáldy-Nagy: Acta—1977 173—176. o. 
89 Káldy-Nagy: Szulejmán, 77. o.; Jorga: i. m. I. 480. o. 
90 Zinkeisen: i. m. I I I . 148—149. o. 
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vezte a nyilvános felvonulásokat, a pasa-kíséret felkészítését és táborba vo
nulását; b) a tisztelgés ura, a ceremóniamester (szelám aga); c) kincsmester és 
poggyászfelügyelő (házinedár) d) hászekik (belső szolgálattevők); e) szílah-dár 
(fegyvervivő); f) mirahúr (főlovászmester) aki az áhúr-ademelárit, a lovászié^ 
gényeket irányította; g) tüfenkcsi basi, a gyalog- és lovasgárda parancsnoka 
stb. 

A véli pasát kapi-kiaja képviselte a nagyvezír portáján. A bas-defterdár 
(házine-defterdár) nem volt neki alárendelve, de szoros kapcsolatban voltak. 
A pasa táborát meterdzsik gondozták. A zenekar a palotában és a táborban 
minden délután játszott, harcban pedig a kíséret között helyezkedett el (a pasa 
a szipáhik arcvonala előtt száguldozva, buzdította őket a harcra). A pasa 
méltóságát a 2 vagy 3 tug, 7 vezetékié, 7 pipakezelő és 7 tamburás növelte.^1 

Az Oszmán Birodalom tartományai 1580-ban92 

(Halil Inalçik után) 

Fez. VILAJET 
(Tartomány) SZÉKHELY 

Alapí
tás 
éve 

SZANDZSÁKOK SZÁMA; 
GAZDÁLKODÁS 

FORMÁJA 

1. Rumili (Rumélia) Szófia 1302 24 szandzsák, 3 udzs 
(akindzsi) bégség, 7 jtirük 
bégség, hász 

2. Anadolu (Anatólia) Kutahije 1393 14 szandzsák, 3 müszelle:::. 
ós 9 jaja bégség, bás/ 

3 . B ú m Szivász 1413 7 szandzsák, bász 

4. Trabzon Trapezunt 1578 egy szandzsák, bász 

5. Bosznia Boszna-szeráj 
(Szarajevó) 

1580* 8 szandzsák, hász 

6. Karamán Kónia 1468** 7 szandzsák, hász 

7. Kefe Kaffa IÖ68 8 szandzsák, hász 

8. Zulkadír Marás 1522 5 szandzsák, hász 

9. Erzerum Erzerum 1533 10 szandzsák, há.sy. 

10. Diyárbekír Diyárbekír 1515 19 szandzsák és 6 
hükümet bégség, hász, 
odzsaklik, jurdlik 

11 . Moszul Moszul 1535 5 szandzsák, hász 

12. Haleb (É.- Szíria) Aleppó 1516 (5 szandzsák, hász 

13. Sám (I).-Szí fia) Damaszkusz 1520 7 szandzsák, a többi 
eredeti igazgatás 
( + 3 szálijáne) 

14. Trablusz-Sárii Tripoli (Libanon) 1570 4 szandzsák, a többi 
eredeti igazgatás, 
szálijáne 

15. Miszr (Egyiptom) Kairó 1522 12 körzet, 24 szálijáne 
bégség 

91 Zinkeisen: i. m. I I I . 149. o. 
92 Hammer: OESS II . 24G—247. o.; Thúry: i. m. I. 410—411. o. 
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Fsz. VILAJET 
(Tartomány) SZÉKHELY 

Alapí
t á s 
éve 

SZANDZSÁKOK SZÁMA; 
GAZDÁLKODÁS 

FORMÁJA 

16. Jenien (Ádennel) Zabid, San' a 1540 21 szandzsák, szálijáne 

17. Dzsezair-i badr-i 
sefid (Égéi 

Szigettenger) 

Gallipoli 1533 11 tengeri bégség, 
3 szálijáne 

18. Dzsezair-Garb 
(Algéria) 

Algír 1533 eredeti igazgatás 

19. Karsz Karsz 1580 11 szandzsák, hász 

20. Badzsdád Bagdad 1535 18 szandzsák, szálijáne 

21. Van Van 1548 20 szandzsák, hász 
22. Tunisz Tunisz 1573 eredeti igazgatás 

23. Baszra Baszra 1546 21 szandzsák, 

24. Lahsá (al-Hasá) al-Katif 1555 szálijáne 

25. Budin Buda 1541 8 szandzsák, hász 
kiegészítéssel 

26. Trablus-Garb Tripoli (Líbia) 1556 4 szandzsák, szálijáne 
27. Tamisvár Temesvár 1552 9 szandzsák, hász 
28. Sherizor Sherizor V 20 szandzsák 

(asiret = öröklődő) 

29. Habes (Abesszínia) Szuakin és Dzsidda 1557 szálijáne 
30. Kibrisz (Ciprus) Nicosia 1570 7 szandzsák, hász 

31. Csildír Csildír 1578 15 szandzsák (amlák, 
jurdlik) 

Megjegyzések * 1463 ót* meghódított t a r tomány; ** Kétszer is kijelölt tartományi székhely 

Az oszmán-török fél- és irreguláris hadinép 

A fél- és irreguláris katonai elemek eredetileg annak a 18—25 anatóliai emirá
tusnak a gázijaiból, akhi-jaiból kerültek ki, amelyek a XV. század végére „Osz
mán népe és Birodalma" (Memálik-ál i Oszmán) tagjaivá váltak. Ezekhez já
rultak az átpártolt bizánci határőrök (akriotik, akritaik), továbbá a Bizánctól és 
a behódolt balkáni államoktól egyszerűen átvett őrök, zsandárok, sólyombefogók 
és más katonai jellegű feladatokat végző, készen talált szervezetek (kovácsok, 
hajószigetelők, kőművesek stb.). Később a helytartók kísérete és a defterdárok 
zsoldos várkatonái is e hadi rendekbe kerültek. A „gázi" cím hitharcost jelent, 
de a lényege ennél több. Tulajdonképpen a keresztény lovag tükörképe, mivel 
a dzsigit (harcot vágyó ifjú) az anatóliai határ menti turkomán bégségekben 
úgy vált gázivá, hogy ha már harcolt a hitétlenek ellen, „urától" ünnepélyes 
keretek között szablyát kapott, miáltal jelképesen felemelkedett a „rémíthetet-
lenek" rendjébe. A XIII—XIV. századi gáziság a turkomán etnikum iszlám ön-
felértékelése is.93 Ebben a vonatkozásban másik forrását a nyugati szeldzsuk 

93 Wemer: i. m. 93—94., 98., 100—122. o.; Fekete: i. m. 18—19. o. 
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szultanátusban meghonosodott „futúvva" nevű, lovagi eszményeket követő isz
lám férfiszövetségekben találhatjuk meg. A futuvva világi jellegű intézmény 
volt, minden nagyobb településen létrejött. Előírásai: az őszinteség, a tisztesség, 
a bőkezű segíteni akarás és az erényesség. Többnyire kézművesekből verbuváló
dott és három fokozatból tevődött össze: a) a dzsigit, az ifjú; b) az ahi (akhi), 
a mester (lovagias, nemes) és c) a sejk, a tiszteletbeli főnök. Később a szufizmus 
(Allah szubsztanciális egysége az emberrel) beépült a futuvvába, az uralkodók 
pedig politikai célokra használták fel.94 A gázi — ha van is genetikai kapcsolata 
a futuvvával — már nem testületi tag, hanem a sejkje által vezetett, kötelékbe 
szervezett, önkéntes harcos, akinek az elsődleges célja a „világ megtisztítása 
a hitetlenség mocskától", vagyis a Szent Harc, de amelyre a zsákmány (a Ko
rán szerint a győzők jogos tulajdona) is csábította őket. A bizánci 2000 főből 
álló zsoldos haderő Baphaionnál történt legyőzése tette híressé Oszmánt, aki
nek zászlaja alá egész Anatóliából özönleni kezdtek a gázik, s felvették új emír-
jük nevét, s e néven váltak híressé.95 A Szent Harc célja nem az volt, hogy 
megsemmisítsék, hanem hogy leigázzák a hitetlenek földjét. A gázik pótlását 
a három stratégiai főirányba áttelepített turkomán kolóniák biztosították.90 

A gázik egy része beolvadt a hűbéresek közé, de zömük megmaradt szabad 
türkománnak. Az ankarai csata utáni tízéves trónvillongás idején a hercegek 
(pl. Muza-cselebi) megpróbálták a gázi eszmék felmelegítésével őket megnyerni, 
de az összecsapások kimenetelét inkább a haderő megerősödött reguláris részei 
döntötték el. Sem a szultán, sem a helytartók, illetve az amlák-urak nem akar
ták magukat lázongó, ,,vad embervadászok"-kal és hűbéresekkel körülvenni, 
hanem inkább kúl-okkal. A vad gázikat azonban sokáig „megtorló" erőkként 
alkalmazták az oszmán uralkodók. Hódító Mehmed — „az oszmán birodalom 
igazi megalapító j a" — valamennyi katonai rend helyzetét kánúnizálta, így az 
ő korától kezdve a „gázi" cím a nominális jelentésének felelt meg, vagyis az 
a veterán müszülmán katona viselhette, aki már részt vett a gyaurok (hitetle
nek) vagy a piros fejű eretnek perzsák (síiták) elleni harcban. A XVI. szazadban 
a gázik leszármazottai inkább a haderő irreguláris elemeinek tömegbázisát ad
ták. 

A félreguláris katonai elemek közös jellemzője volt, hogy defterekbe voltak 
összírva, békében adómentes, vagy kedvezményes föld-, illetve kézművességet 
folytattak, határkörzetekben, hegyszorosokban, katonailag fontos pontokon őr
ködtek, helyi karhatalmai feladatokat teljesítettek. Egy másik részük a bégler-
bégek kíséretében, vagy a várak helyőrségeiben zsoldos szolgálatot vállalt, 
amely azonban nem felelt meg a kapi-kullári státuszának, mert a zsoldbafogadó 
bármikor elbocsáthatta őket. Hadjáratok előtt bégjeik, vojvodáik, szerdárjaik és 
dizdárjaik (várparancsnok) firmánt kaptak a Magas Portától, amelyben meg
szabták az igényelt létszámot, amit e tisztek — rendszerint a defter szerint so
ron következő személyekből — állítottak ki.97 

A leghírhedtebb félreguláris sereg a piros sapkás, vad akindzsüár, a bizánci 
akriotik renegát utódjai, az oszmán haderő rémítő előosztaga volt. Eredetileg a 
XI. század elején Örményországból telepítették őket a bizánci uralkodók az 
egyre nyugatabbra tolódó határaikra. Amikor a XIV. század elején az oszmá
nok fokozatosan elfoglalták Bizánc anatóliai területeit (Bithynia), vezéreikkel 
együtt rendre átálltak a hódítókhoz, majd lassan az iszlámot is felvették. Az 
első" oszmán fejedelmek alatt négy „udzs"- (határkörzet) bég dinasztia parancs-

94 Werner: i. m. 78—82., 93., 237. o.; Weissmann: i. m. 86—89. oldalakon összefüggésbe hozza a futuvvákat a kéz
műves janicsárok szokásaival. 

95 Inalçïk: i. m. 0. o. 
96 Uo. 10-11. o. 
97 Uo. 12. o.; Werner: i. m. 118. o. Giimüldzsini Kocsi-bég „Emlékirata" (1. Thúry: i. m. I I . 413—415. o.) 
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nokolt felettük: a Turahánok, a Mikhálok (ősük, Kösze — Gyérszakállú — Mi
hály, Paleolog és Savoya leszármazott, Harmankaja várának ura, majd Oszmán 
leghűségesebb harcostársa), a Malkocsok és az Evrenuszok (ősük Brussza vá
rosparancsnokaként állt át az oszmánokhoz). E vezérek amlákokat kaptak, ame
lyeken az adókat is ők szedték. Erős kíséretük volt, akiknek timárt osztogattak 
(pl. az Evrenuszokinak 1500 hűbérese volt). Az „akin" az ellenséges országba 
való beütést, az „akindzsi" pedig száguldozó, gyújtogató („Renner und Bren
ner"), zsákmányoló könnyűlovasságot jelent. Ez különböztette meg őket a gázik-
tól, akik nem hivatásszerűen, hanem (csak) a Szent Harc közben zsákmányol
tak. Az akindzsik bégjeiket követték, de „saját szakállukra" is portyáztak. Száz 
fő alatti osztagaikat „eseté"-nek (parancsnok: a jüz-basi), az annál nagyobbat 
„harámli"-nak (parancsnok: a bin-basi = basi fia) nevezték. Ez utóbbi a por
tya időtartamára a harám-basi tisztséget viselte. Tizedeiket az on-basik vezet
ték, A csetedzfiiiket a XVI. században, a végvárakban hírhozó lovasságként is 
alkalmazták. 

Hadjáratokban a soron következő akindzsikból kötelékeket hoztak létre, akik 
csakis a fővezér engedélyével kezdhették meg a dúlást. Békében, télen-nyáron 
nyugtalanították a határon szemben állókat, foglyokat és híreket szereztek. 
Khalkokondilesz görög történész írja, hogy oda mentek, ahová vezették őket, 
mindig zsákmányolásra és rablásra készen. Mindegyikük két lovat vitt magá
val, egyiken lovagolt, másikra a zsákmányt rakta. Csodásan idomított lovaikon 
hihetetlen gyors ütemben mozogtak, ember és ló képes volt egy hétig is el
képesztő létviszonyok között száguldozni. Dukász a keresztények szerencsétlen
ségének nevezi őket. önszántukból, rajtaütésszerűén áradtak ki, élelem és fel
szerelés nélkül. Többnyire kard sem volt náluk, egy furkósbot volt a fegyverük, 
mellyel a keresztényeket úgy hajtották, mint a barmokat. Az anatóliai Te-
ment és Európában Trákiát árasztották el, Isztriáig. Soraikba keresztény pa
rasztok és kézművesek, továbbá krétai szökevények is kerültek. 

Hódító Mehmed az udzs-okat szandzsákokká alakította, az amlák-urakat 
szandzsák-bégekké változtatta. Előjogokat kaptak: a kincstári (miri) földeken 
2—3 pár ökörrel és rabszolgákkal földművelést folytathattak. A gabonatized 
(ösür) alól fel voltak mentve. Az egyik esete állandóan készenlétben volt az 
indulásra, a másik készült rá.98 Portya előtt 2—3 hétig sokat ettek, majd az 
indulás előtti héten ember és ló böjtölt. Postaszolgálatot (ulak) is végeztek. Az 
irodalom a XVI. század elején három bégjüket említi. A hozzájuk tartozó szá
guldozok róluk nevezték el magukat. A Turahánlik Moreában, a Malkocslik 
Szilisztriában, a Mikhálliyák Szófia, Viddin és Szendrő szandzsákjaiban éltek. 
Timár-birtokosok és zsoldosok is voltak közöttük. 1565-ben a szigetvári hadjá
rat előtt nem toborozták, hanem úgy sorozták őket, hogy két szárny jöjjön 
létre belőlük, akiknek turbánnal vagy piros sapkával, karddal és zászlós lán
dzsával kellett megjelenniük. A jobbszárnyat (Mihalliya-tabi) a csirmeni, a bal 
szárnyat (Turhanluja-tabi) az inebahti szandzsák alkotta. Ez utóbbi az akin-
dzsikhoz beosztott levanteiek-bő\ (alapvetően félreguláris tengerészek) állt." 

Az akindzsikat az első nagy vérveszteség 1532. szeptember 19-én az ausztriai 
Leopoldsdorf-nál érte, ahol Kászim vojvoda seregéből 8000 főt levágtak. Az 
1596. október 5-én vívott gyurgyevói csatában pedig Vitéz Mihály havasföldi 
vajda — N aima török történész szavaival — „ . . . az akindzsik gyökerét elmet
szette . . . " Ettől kezdve nem hallani róluk.100 

98 Werner: i. m. 111—113. o.; Zirojevič: i. m. 190—193., 293. o. 
99 KáUy-Nagy: Acta—1977 170—171., 178—179. o. 
100 Ferdi (1. Thúrv: i. m.) I I . 92—93. o.; Hammer: GOB, IV. 250—251. o.; Zinkeisen: i. m. I I . 732. o. 
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Az akindzsi'k feladatait a nogaji (Krím) és a budzsáki (Moldva) tatárok vet
ték át, akik az akindzsiknál is nagyobb dúlást és pusztítást vittek végbe. Gyak
ran csatlakoztak hozzájuk a hetmanjaik által vezetett kozákok. A tatár segéd-
hadakat az „Aranyhorda" maradékaiként az oszmánoknak behódolt Girai di
nasztia valamelyik hercege vezette. A negyven nogaji bég (mirzák, atalikok, 
vilájet-ejek) sorrendben kerültek kirendelésre, szandzsákjaikat rendszerint a 
vezérek fiai vitték hadba. Kisebb kötelékeiket az ot-agák, a tatár kapi-kul agák 
és az emeldás-agák vezették. Mindnyájan három lóval száguldoztak.101 

A félreguláris zsoldos lovasság különböző válfajai a bégler-bégek kísérő lo
vasgárdáiban, vagy a házine-defterdár által fizetett váragák (egy-egy nagyobb 
török végvárban 20 váraga harcos vagy segédhada állomásozott) lovasságában 
szolgáltak, a) A végvárak alapvető zsoldos lovasságát a többnyire délszláv fári-
szok (= ügyes, gyakorlott, mester lovasok) képezték. Főleg a szerbiai várakban 
szolgáltak, de a magyarországi török kincstári defterek is szólnak róluk. Egy-
egy szefer-aga parancsnoksága alatt dsemaatokra oszlottak. Minden fárisznak 
gondoskodni kellett lova és saját maga ellátásáról.102 b) A csarhadzsik a várak 
környékén élő műszaki lovaskatonák voltak, akiket portyán (harcban) előosz-
tagként alkalmaztak.103 c) Elsősorban híres bajvívókból verbuválódtak a köny-
nyűlovas besli-k (régi magyar szövegekben: besliák vagy ,,de besliis"): az „ötö
sök". Ez feltehetőleg onnan ered, hogy már akkor napi öt akcse zsoldot húztak, 
amikor a többi lovas rendnek csak 3—4 akcse járt. Már az első oszmán ural
kodók alatt léteztek. Ennek ellenére a XVI. században szinte kizárólag a biro
dalom nyugati végeiben találjuk őket. A magyar huszárnak feleltek meg, mert 
fogolycsere esetén huszár járt értük. A végvárakban is a magyar „huszárvár
nak megfelelő „besli város"-ban laktak. Egy-egy „agalik" élén a besli-aga, vagy 
perzsául „szer-bölük" állt (ez utóbbit a szerbek „szerbüluci"-nak is nevezték). 
d) A günüllü-ket a régi szövegek „gyumliák"-nak vagy „dzsumliák"-nak neve
zik. Nevük jelentése: „bátor". Zrínyi példaként állítja őket a magyar lovas
katona elé amiatt, hogy „fegyverderekat [mellvért] viselnek", ök is „aga-
lik"-okra oszlottak agáik alatt.104 e) A várlovasság között olvashatunk „ulu-
fedzsi-szuvári"-król és lovas martalócokról is. 

Azok a müszellemek, akik nem kaptak timárt, vagy nem voltak jaja-basik, 
mind Ruméliában, mind Anatóliában a félreguláris lovassághoz tartoztak. Ök 
voltak az oszmán haderő menetvonalait előkészítő műszaki, utász és árkász se
géd-szakcsapatok. Hadjáratokban, néhány nap járóföldnyi távolságban a vonuló 
sereg előtt haladva, járhatóvá tették az utakat, hidakat, szorosokat.105 

A legősibb gyalogos segéderőket a jáják képezték, akik a XVI. századi had
járatokban a fegyverek körüli tevékenységeknél és az utánszállításoknál ke
rültek alkalmazásra. Emellett békében előfordult, hogy — a rnüszellemekkel 
együtt — állami munkákra is 'kirendelték őket (pl. monopolterimékek bányá-
S2ata, ágyúöntés, lőporgyártás, várak karbantartása stb.) Mind a jajaik, mind 
a müszellemek — ősi szokás szerint — 30 fős „odzsak"-okat alkottak és telkeik 
is ennek megfelelően voltak csoportosítva. A 30 fő müszellem vagy jaja közül 
azonban egy-egy alkalomra csupán 5 fő eszkindzsit (ténylegest) jelöltek ki, a 
többi 25 fő az eszkindzsik közül soron következő egy „növetli" eltartásáról 
gondoskodott. Ezt úgy oldották meg, hogy fejenként 50 akcsét fizettek a növet-

101 Evlia {Karácson: i. m. 1.134. 324—325. o.) 
102 Zirojevic: i. m. 110., 303. o.; Hammer: GOB IX. 625. o.; Redhouse 360. o. 
103 Thúry: i. m. I. 401. o. 
104 Zirojevic: i. m. 110. 294—295. o.; Jorga: i. m. I. 484. o.; Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. Bp., 1976.169., 

440. o.; Zinkeisen: i. m. I I I . 185. o.; Karácson Imre: Török—magyaroklevéltár. Bp., 1914. Török szójegyzék, ,.beslü" 
és „günüllti" címszavak; Hammer: GÓR II I . 254., 360., VIII. 514. o. 

105 Káldy-Nagy: Acta—1977 162., 171—173. o.; Hammer: GOB I. 95., 405. o .Uő: OBSS I I . 246., 256. o. 
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linek. Ennek fejében viszont sem hadiadót (avariz), sem gabonatizedet (özür) 
nem fizettek. 

A müszellem és jaja körzet főparancsnoka a müszellem szandzsák-bég volt. 
Alantasabb tisztjeik a cseri-basik és a jája-basik voltak, akik timár-birtokkal 
rendelkeztek. Hadjáratra 6 havi élelemmel kellett elvowulniok, amelyet az 
odzsakok által összeadott pénzből vásároltak. A nagy fluktuáció miatt össze
írásukat gyakran meg kellett ismételni.106 

A másik ősi — a janicsárokkal egyidős — félreguláris hadirend a „nőtlen" 
vagy aszab gyalogság volt, akiket az akindzsik gyalogos megfelelőinek is tarta
nak. A régi turkológusok szerint Orhán gázi alapította őket azért, hogy a had
erőt nagy tömegben kísérő rendezetlen, féktelen népséget összefogja. Rendsze^ 
rint a tengeri és folyami flottánál, továbbá a hajózható folyók mentén fekvő 
várakban szolgáltak. A ténylegesen szolgáló aszabok fizetést kaptak, sőt hű-
bérbirtokos is akadt köztük. Kiegészítésük a XVI. század elején úgy történt, 
hogy minden 20 rája család köteles volt egy aszab katonát kiállítani, részére 
300 akcsét összeadni és bevonulását szavatolni. Feltehetőleg ezért mondja Mar-
sigli gróf, hogy „a nép nyakán élősködtek", össze lehetett téveszteni őket a helyi 
lakossággal, mert ugyanolyan ruhában jártak, mint azok. Fegyverzetük íj és 
kard volt. Kelet-Anatóliában műszaki munkákat is végeztéik, ezért sáncszer
számokkal is rendelkeztek. A flottához sorozott aszabokat 23 családonként 
vették igénybe. Száz aszab (vagy egy hajó) parancsnoka a reisz; ezeré pedig 
a bin-basi volt. Legfőbb elöljárójuk a fővárosban tartózkodó 13. külaga, az 
aszab-aga és törzskara, volt.107 

A martalócok (helyenként uszkókok) — különösen a balkáni tartományok
ban — sokoldalú fegyveres szolgálatot végeztek. Eredetileg, a XIV. század ele
jén, külföldről szökött szolgákból, a hódítások előrehaladtával pedig a bizánci 
„amatralosz"-okból (zsandár, őr, csősz, bakter) verbuválódtak úgy, hogy egy
szerűen átvették őket, a helyi közigazgatással együtt. A legrégibb források 
szerint ortodox görögök voltak, majd délszláv, albán és dalmát elemek is ke
veredtek közéjük. A régi Szerbiában idegenvezető (kalauz) és futárszolgálatot 
teljesítettek. I. Bajezid összeíratta, átvette a katonai (aszkeri) osztályba és két 
csoportra osztotta fel őket: a) az első csoport — napi 2—3 akcse zsoldért — 
állandóan alkalmazásra készen állott; b) a második — adókedvezmény fejében 
— csak akkor állt szolgálatba, ha a kikiáltók ezt kihirdették. Szerbiában — és 
később Magyarországon is — a várakban, a határ menti és sajkás helyőrségek
ben, a folyami flottillámál, hegyszorosokban, és a nem biztonságos utakon 
szolgáltak. Többnyire keresztények maradtak. Legfőbb parancsnokuk az ille
tékes szandzsák-bég volt. A martalócok vezetési rendszere, sokrétű alkalmazásuk 
miatt, továbbá azért, mert nemcsak az oszmán, hanem a nyugati keresztény 
haderőkben is szolgáltak, a kutatások mai állása szerint szinte kiismerhetetlen. 
A zsandár martalócok a jerli szu-basinak (helyi rendőrfőnök) engedelmeskedtek. 
A zsoldos martalócok kapitányai a „harám-basák" (németül: Harum wascha), 
századosai pedig a „jüz-basi"-k voltak. Az őrtelepek körzetparancsnoka (ezrede
se) a „szer-máje", egy-egy körleté pedig a „szer-oda" volt (a Zala megyében 
levő Örségben a dombokra épült kis településeket mai napig „szer"-eknek, ne
vezik, de a Pusztaszer is ilyen őrtelepről árulkodik). A várakban levő „szer-

10 6 Werner: i. m. 116., 121., 144., 145., o.; Káldy-Nagy: Acta—1977 162., 171—172. o.; Gümüldzsini Kocsi-bég 
„ E m lékirata" (Thúry: i. m. I I . 414. o.); Hammer: ORSS I I . 256. o., Thúry: i. m. I . 407. o. 

107 Zirojevič: i. m. 293. o.; Káldy-Nagy: Acta—1977 162—164. o.; Hammer: ORSS I. 246., 280., I I . 235. o.; U 
GOR I. 95., 405. o.; Werner: i. m. 106—207. o.; Zinkeisen: i. m. I I I . 307—308. o.; Thúry: i. m. I. 399. o. 
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ódák" a martalóc-agának voltak alárendelve.108 A „fekete (kara) martalóook" 
a dunai flottilla „kaptán-kúľ'-jai közé tartoztak és iaz úszóegységek (donbáz, 
sajka, lákindzsa, gimlia) reisz-ei, vajdái, vagy az iszkáboló (hajójavító) műhelyek 
vezetői, a „kalfatcsi-basi"-k parancsoltak nekik.109 

A vlahok szerb, bolgár és oláh falusi pásztorokból álló, sajátosan szervezett, 
kiváltságos félreguláris elemek voltak. Nem számítottak katonának (aszker), 
hanem részlegesen szabadnak. Legismertebb rendjüket a vojnyákok (vojnukok) 
képezték, akik elsősorban lovas felderítők és határőrök voltak. Egy inásik rend
jük hadjáratokban a szállítószolgálathoz tartozott, illetve műszaki munkát vég
zett. Lakóhelyükön adómentes „bastiná"-t művelhettek és — bár hozzátarto
zóik után fizették a haradzsot — nem számítottak rájáknak. Hasonló helyzet
ben voltak a szultáni hászok fuvarosai, kertészei is. Három vojnyák közül egy
szerre csak egy vonult hadba, a másik kettő 16 akcse hírvivő pénzt fizetett. 
Voltak olyanok, akik a vojnyák kánun által előírt privilégiumok alatt álltak, 
de 50 házanként (katuni) megválthatták a lovas kiállítását. Egyik fő feladatuk 
a szultáni ménes nyári legeltetése, illetve a téli szénaszükséglet begyűjtése volt. 
Emiatt a soron következő néhány ezer vojnyák áprilisban megjelent Konstanti
nápolyban és a kijelölt időpontban ünnepélyesen (dudaszó mellett) kivonult a 
legelőkre, ahol négy hónapot töltött. Ilyenkor a szultáni istállómesterek (mira-
húr) parancsoltak nekik. A határőr vojnyákok alparancsnokai a cseri-basik, fő
parancsnokai pedig a vojnyák szandzsák-bégek voltak. A hászokhoz tartozó 
vlahokat a vajda igazgatta.110 

A derbendzsik különös keresztény vagy müszülmán szervek voltak, akik a la
kóhelyükhöz közel eső hegyszorosokra, szurdokokra, hidakra, veszélyes útszű
kületekre felügyelteik és ennek fejében adókedvezményt vagy -felmentést kap
tak. Vezetőjük a derbend-aga, tisztjeik: a csehaja, az alemtár, a kol-csus és 
a piszár (írnok). Hírvivőiket ulakcsijamá-nak nevezték.111 

A vadászsólyom befogók (szokolári) és a héjászok (jasztrebári) testületeit az 
oszmánok „örökölték". Bastina fejében katonai segélyszolgálatot is végeztek. 
Feloszlattak: madarászokra; fehér-sólymászokra; kerecsensolymászokra; fészek
gondozókra és héjabefogókra.112 

A jürükök ogúz eredetű, gazdag nomád pásztor klánok voltak, (Szüle j mán 
sah, Oszmán állítólagos nagyapjának népe), akiket az oszmánok a török etnikum 
erősítése végett, továbbá azért telepítettek Európába, hogy csökkentsék a láza
dásra mindig kész anatóliai szabad turkománok számát. II. Mehmed eltörölte a 
legelőadójukat, de kötelezte őket, hogy 24 jürük hadköteles férfi közül egy jól 
felszerelt vértes lovast, 3 fegyverhordozót és 20 jamakot (szolgát, segédet) kell 
kiállítani, továbbá minden 10 lovas után egy sátrat és egy málhásállatot bizto-
sítni. í. Szüle jmán sok j ürüköt átvett a jenicseribe.113 

A tulajdonképpeni irreguláris hadinép azokból a fanatikus müszülmánokból, 
a gázik késői utódaiból került ki, akik zsold és jutalom reménye nélkül, csupán 
vallási buzgalomból vonultak hadba. Amikor az imámok megkezdték az uszí
tást „ . . • a vak buzgó község egyszeribe felbuzdul, házát rokonságát otthagyja, 
kevés vagyonát pénzre fordítja, fut a verbundk piacra."114 Oly hévvel gyűlneik 

108 Werner: i. m. 110—111., 114., 160., 173. o.; Zirojevič: i. m. 184—189., 298. o. A martalócok nevéhez Jorga 
a XVI. század végén tárgyalt résznél hozzáteszi az „elend" (nyomorult, pocsék) jelzőt is, mivel erre az időre nem 
őrei, hanem rablói voltak a nem biztonságos utaknak (i. m. I I I . 419—420. o.). Takáts Sándor: Török szófejtések. 
Magyar nyelv, 1945. 387—395. o. 

109 Szentkláray Jenő: A dunai hajóhadak története. Bp., 1885. 81—82., 89., 123—124., 133., 135., 138., 141., 356— 
358. o. Legújabban 1. Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. Bp., 1980. II . , I I I . fejezetek. 

110 Werner: i. m. 128., 161., 170., 200—201., 210—216., 232., 252., 261., 265., 331—332., 354—355. o.; Zirojevič: 
i. m. 162—176., 295. o.; Inalçik: i. m. 13. o.; Zinkeisen: i. m. I I I . 270—271. o. 

111 Hammer: GOB IX. 470. o.; Zirojevič: 176—183., 295. o. 
112 Werner: i. m. 331. o.; Zirojevič: i. m. 211—214. o. 
113 Werner: i. m. 207—210.; Inalçik: i. m. 11. o.; Gümüldzsimi Kocsi bég: „Emlékirat" (1. Thúry: i. m. I I . 400. o.) 
114 Ľecsy: i. m. I I . 223. o. 
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össze, „ . . .hogy azt hihetnéd: nem háborúba, hanem lakodalomba szól a meg
hívás."115 

a) A dzserehorok intézménye, mint annyi más, szeldzsuk örökségként szár
mazott át az oszmánokhoz. A szeldzsukok ezeket a népi elemeket — nagy 
veszély idején — nomád törzsekből, föld- és kézművesekből toborozták és napi 
zsoldot fizettek nekik. Oszmán dzserehorokkal — az irodalomban — í. Baje
zid hadjárataiban találkozunk először, ami nem jelenti azt, hogy korábban e 
segélycsapatok ne tevékenykedtek volna az oszmánok oldalán. Nem tartoztak 
az „összeírt" katonák közé és (egyaránt lehettek müszülmánolk vagy kereszté
nyek. Egyesek szerint szerencsét vártak a katonai szolgálattól és felszabadítást, 
amely gyakran meg is történt. A dzserehor intézmény a XV. század derekán 
élte fénykorát. Ekkor még ott voltak a csatarend valamelyik szárnyán és fegy
verrel küzdöttek az ellenség ellen, de műszaki munkát (pl. a szultáni tábor 
körülárkolása) már akkor is végeztek. A XVI. századra — mivel többnyire meg
bízhatatlan népelemekből toborozták őket — funkciójuk lesüllyedt, főleg „ir-
gád" (alantas, hitvány) szolgálatra alkalmazták őket. Munkájukat körzetekre 
osztva, zsoldért végezték. A XVII. századtól a gyűlöletes ingyenmunkára (robot) 
fogták őket. Feltehetően dzserehorok voltak azok a napi zsoldosok is, akik Ká-
núni Szüle jmán lázadó fia, Bajezid herceg oldalán küzdöttek és jevimlük-nék 
nevezték őket.116 

b) Gyakran előfordult, hogy hadjáratokban ulemajelöltek (tanulók) szofták, 
mülázimok is kísérték a sereget.117 

c) A közönséges gyalogos önkéntest (voluntér = szabad katona) jamadzsinak, 
valaki helyett szolgálónak, a lovasakat pedig deliknek nevezték (ez utóbbi szó 
eredetileg bolondot jelent, de itt a megszállottságig vakmerőt, dühöngőt, illet
ve bizonyos értelemben „szent"-et jelent). A delik főleg Boszniából jöttek a se
reghez. 50—60 főből álló kötelékeiket a ,,deli-basi"-k vezették. Ruházatukra és 
lovaik szerszámzatára oroszlán, tigris, farkas, róka és egyéb bőröket varrtak, 
lovaikat pedig cifrára (pettyesre, csíkosra) festették.118 A mázuldzsik a zsoldos 
lovasságtól elbocsátott, kiszolgált, öreg katonák voltak, akiknek megengedték 
a portyázást. Az oszmán végeken arabisztán (valószínűleg: arab) nevű irregulá
ris lovasság is portyázott.119 

d) Az irregulárisokhoz kell sorolni a haderő fő csoportosítását több nap járó
föld hosszúságban követő mindenféle szerencsevadász népséget is, amely dervi
sekből, kirurgusokból, kalmárokból, kézművesekből, akrobatákból, vagy egy
szerűen csak odahaza unatkozó turkománokból tevődött össze. Ezek a fél- és 
irregulárisok ellátásában, a rabszolga-kereskedelemben, a sérültek ellátásában, 
a halottak összegyűjtésében (kifosztásában), eltemetésében stb. játszottak sze
repet. 

Az oszmán-török haditengerészet 

Az oszmán-török hadiflotta — melyet oly gyakran lebecsülnek — évszáza
dokra lehetővé tette, hogy a szultánok ,,a három tenger urának" is (Fekete-, 
Vörös- és Földközi-tenger) nevezzék magukat, bár ez utóbbiban az oszmán 
uralom inkább a keleti medencére és Észak-Afrika part menti vizeire korláto
zódott. Bár már Orhán is rendelkezett 9 kis hajóval, az oszmán hajóhad csak 

115 Tardy: i. m. 84. o. 
116 Fodor Pál: Egy szeldzsuk intézmény útja Magyarországra : a dzserehorok HK 1981. 3. 354—375. o.;Jorga: i. m 

I. 481. o.; Kdldy-Nagy: Szulejmán, 197. o. 
117 Thúry: i. m. I., Szulejmán naplói. 1521. júni. 1-i bejegyzés; Karácson: i. m. I I I . 8C. o. 
118 Tardy: i. m. 401. o.; Thúry: i. m. I I . 123. o.; Zinkeisen: i. m. I I . 184. o. 
119 Evlia (Karácson: i. m. I. 259. o.) 
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akkor szaporodott meg jelentősen, amikor a tengerparti kalóz emirátusok (kü
lönösen Aidin és Mentese) oszmán fennhatóság alá kerülték. Először azonban 
I. Mehmed „tengeri hadait" vehetjük komolyan, melyet Csáli-bég hozott létre 
a világ elérhető összes tengervidékének vakmerő kalózaiból. E sereg egy ideig 
megkímélte az oszmánokat genu ai és velencei hajók bérbevételének költségeitől, 
mert korábban főleg ezek vitték át őket Gallipolinál a tengerszoroson. 1416-
ban a flottát a velenceiek léprecsalták és megsemmisítették. Legközelebb 1453-
ból a bolgár Balta-oglu flottájáról értesülünk, amely Konstantinápoly ostromá
nál vasláncokkal zárta le az Aranyszarv-öblöt, majd Nándorfehérvárnál is sze
repet játszott. 1480-ban Hódító Mehmed flottája partra szállt Otrantónál, fel
dúlta Apuliát, eredménytelenül megostromolta Rhodoszt, a jónai szigeteket vi
szont birtokba vette. Legnagyobb fegyverténye a Dardanellák erődjeinek, to
vábbá a Boszporusznál két egymással szemben álló vár (Rumili- és Anadolu-
Hisszár) kiépítése volt, valamint az oszmán uralom megszilárdítása a Fekete
tengeren. 1500-ban Daudnkapudán a korinthoszi öbölben legyőzte a velenceieket, 
elfoglalta Modont, Koront és Na varint. Az önálló és korszerű oszmán hajóépí
tés alapjait Kemál reisz vetette meg, aki a kalóztaktikát is „bevezette" II. Baje-
zid flottájánál. 

Javúz Szelim szíriai és egyiptomi hódításai, továbbá Rhodosz 1522-i bevétele 
után az 1526-i magyarországi hadjárat előtt Ibrahim nagy vezír már három ka
pudánnak (Galata, Galipolli, Alexandria) küldött firmánt arról, hogy cirkálja
nak, nehogy a frenkek támadást intézhessenek. Az oszmán földközi-tengeri 
uralmat azonban egy mitülénéi fazekas, kiszolgált szipáhi fia, Hajreddin Barba
rossa szervezte meg. A jeles kalózvezér még 1520 előtt felajánlotta szolgálatait 
Javúz Szelimnek, aki hűbéresül fogadta és némi segítséget küldött neki, de vég
leg csak akkor állt oszmán szolgálatba, amikor ráébredt, hogy szedett-vedett ka
lózflottájával nem boldogul V. Károly híres admirálisa, Andrea Doria ellen. 
I. Szülejmán kinevezte kapudán pasának és egyben Dzsezáir-Garb vilajetének 
(Algír) bégler-bégjévé. Hajreddin, újra és újra 80—100 hajóra kiegészített flot
tájával, váltakozó szerencsével küzdött Doria ellen, akit Prevezárnál meg is vert. 
Végül sikerült Algírt szilárdan meghódítania, Itáliát állandó rettegésben tarta
nia, Nizzát megostromolnia, sőt I. Szülejmánt is megzsarolnia. Tunisz visszahó-
dítása haláláig legfőbb vágya volt. E vasakaratú kalózvezér halála után (1546) 
Tugut Reisz és a magyar származású Piále vezírpasa hajóhadai biztosították a 
rőtszakállú Hajreddin örökségének megtartását. Közben, 1538-ban, Hadim (He
rélt) Szülejmán kairói bégler-bég (később nagyvezír) a Vörös-tengert is oszmán 
fennhatóság alá helyezte. 1571-ben, a lepantói tengeri csatában, a Müezzinzáde 
Ali kapudán által vezérelt 200 oszmán hajót a Szent-Liga — Don Juan ď Austria 
főparancsnoksága alatt álló — hajóhada elsüllyesztette. A következő évben azon
ban már megint 250 hadiegység manőverezett az ügyes Uludzs Ali kalóz kapu
dán zöld lobogói alatt.120 

Az oszmán-török hadiflotta a XVI. században a következő hajókontingensek
ből tevődött össze: 

1. A gályák (dzsekdíri), amelyeket — a rajtuk levő evezőpadok számának 
megfelelően — a következők szerint neveztek el: a) legkisebb volt a firkáta, 
amelyben 10—17 evezőpadon padonként 3—4 evezős (küredzsi) működött; b) a 
perkende 17—19; c) a kálietta 19—24; d) a kadriga 24—26 evezőpados hajó volt. 
Azokat a nagyobb gályákat, amelyek padjain 5—7 küredzsi húzta az evezőt 
e) besíardá-nak és f) maoná-nak nevezték, mindkét típus 26—36 evezőpaddal 
rendelkezett. A gályákra az volt a jellemző, hogy nem volt fedélzetük. Rossz 

120 Az oszmán hadiflotta történetét a XVI. századig 1. Hammer: OESS I I . 296—336. o. 
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időben vászonponyvát vontak az evezősök fölé. Amennyiben a felsorolt gálya
típusokra mégis fedélzetet építettek g) köké volt a nevük. Tulajdonképpen ezek 
számítottak hadigályáknak. Különböző szerzők írnak még nave, fuszte, kara-
maissze nevű gályákról is, továbbá különböző szállítóhajókról (hambár) is. A pa-
Jandre pl. lovaikat szállított. 

2. A hajókontingens második csoportját gyors gálióták (kálium) képezték, 
amelyek egy vagy több fedélzetűek voltak és minden esetben európai mintára 
készülteké 

A többnyire renegát hajóépítő mesterek által készített „ . . . gálya felséges, 
elegáns vonalú hajó, tervezői a delfin alakját igyekeztek utánozni. O r r á n . . . 
hegyes . . . sarkantyú nyúlik előre 3—4 méter hosszan. Ha ezzel belefut az el
lenséges hajóba, abban nagy léket vág . . . A hajótest két szélén. . . nem nagyim 
mély árokban ültek az evezősök... A hajó hosszában, keskeny palló futott 
végig; ezen járkált az evezősök felügyelője, ostorával és sípszóval diktálva az 
evezés ütemét."122 

A Földközi-tengeren cirkáló oszmán flotta rendszerint 100 hadiegységből állt, 
amelyet Algír, Tunisz és — esetenként — Nagy-Kairó a török csatahajaknál 
mozgékonyabb úszóegységekkel (fregatt, brigantin stb.) egészített ki. Az adeni 
flotta 1538-ban külön 70 vitorlást tett ki.123 

A török hajópark 4 arzenálban készült, illetve állomásozott: 1. Péra (Kászim 
pasa arzenálja) 120—140 dokkal; 2. Gallipoli 20—30 dokkal; Szuez 25 dokkal; és 
Basszora 15—20 dokkal.124 

A haditengerészet csapatai is hűbéres és zsoldos kontingensekből álltak. A tí
már-birtokos tengerészkatonák a Dzsezair-i bahr-i szefíd (az égéi szigetvilág) 
vilajetének 10—11 szandzsákjából kerültek ki. Bégler-bégjük, a kapudán pasa, 
Gallipoliban állomásozott. A szandzsákok közül hét hász-szal, három-négy 
pedig szálijánéval gazdálkodott, bégjeiket „tengeri-bég"-eknek (derja-begleri) 
nevezték.125 A tengerész tdimárosok „ . . . az oszmán haderő legszánalmasabb csa
patainál is rosszabbak voltak." Zsoldosok voltak a levanteiek, az aszabok és a 
janicsárok. A tengerész levanteiek és az aszabok ősei azok a matrózok voltak, 
akik az 1284-ben felbomlott bizánci flottától álltak a tengerparti turkomán ka
lózbégek szolgálatába, vagy az Égeikumban „önállósították" magukat és a le
vante! kereskedők rémévé váltak.126 A levanteiek a legrégibb, de legfegyelme
zetlenebb, széthúzó, kalóztermészetű, bár ügyes tengerészek voltak, akiket fegy
veres szolgálatra alig lehetett igénybe venni. A tengerészek zömét — mind az 
arzenálokban, mind az úszóegységeken — a tengerparti tartományokból sorozott 
aszabok képezték. Már II. Mehmed alkalmazta őket a tengeren, de XVI. századi 
szervezetüket í. Szelim kánúnizálta. Egy részük — a reiszek parancsnoksága 
alatt — hajóácsként, vitorlamesterként, kötélverőként és dugározóként műkö
dött; más részükből íjász tengerészgyalogságot képeztek. Sok forrás szól a „kü-
redzsi aszabokról", vagyis az evezősökről, de ennek a rendnek a létét megnyug
tatóan nem lehet tisztázni. Feltehetően a fontosabb hajókon ők adták az eve
zősszolgálatot is. A tengerészkatonák magvát a janicsárok képezték. Szervezett
ségükkel és helytállásukkal a tengeri ütközetekben döntő szerepet játszottak (a 
gályán levő 40 janicsár többet ért, mint a 60 timár-birtokos). Később az aszabok 
tiszthelyetteseivé is rátermett janicsárokat neveztek ki. A tengerészetnél adzse-
mi-odzsakok is szolgáltak. A lepantói csatáig csak alantas munkát végeztek, et
től kezdve azonban — a hirtelen mutatkozó tengerészhiány miatt — fegyveres 

121 Hammer: ORSS I I . 181—182.; Zinkeüen: i. m. I I I . 313—314. o. 
122 Zimányi Vera: Lepanto 1571. Bp., 1983. 08—69. o. 
123 Káldy-Nagy: Szulejmán, 149., 152. o.; Decsy: i. m. I I . 228—238. o.; Fekete: i. m. 37—40. o. 
124 Zinkeüen: i. m. I I I . 316i o. 
125 Hammer: ORSS I I . 252—253., 280—281. o. 
126 Zinkeisen: i. m. I I I . 308.; Werner: i. m. 109—110. o. 
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szolgálatot is elláttak. A gályákon levő katonák közül 20 bombardírt is kijelöl
tek.127 A gályákra 3—7, vagy 15 löveget (kulövrin) helyeztek. Ha három volt, 
akkor 2 könnyebb löveg elől, 1 nehezebb pedig hátul tüzelt. Hét löveg esetén 
a legnehezebb hátul, a 2 legkönnyebb elöl, 2—2 pedig az oldaliakon volt fel
állítva. Tizenöt ágyú esetében, egy nehéz ágyú hátul, két könnyű elől, 6—6 
pedig az oldalakon volt elhelyezve.128 

összefoglalva megállapítható, hogy az oszmán-török haderő szervezeti fel
építése, alapvetően, egyfajta különös feudális társadalom szerkezetét tükrözte, 
amely egyben szimbiózis volt, mert valamennyi termelési mód elemei egymás 
mellett léteztek benne. Nyilvánvaló, hogy erre a heterogén gazdasági alapra 
csak heterogén, zavarosnak tűnő haderő épülhetett rá. E haderő korszerűségét 
azonban a történelem győzelmeivel és hódításaival igazolta, mert — Hegyi Klá
rával szólva — ,,a 17. század közepéig alig ismert vereséget."129 Nyilvánvaló, 
hogy e sokféle elemből álló, óriási kiterjedésben diszlokáló haderő „ámulatba 
ejtő fegyelmét" csak despotikus felső vezetéssel lehetett megteremteni, amely 
viszont a csapatvezetésben eleve devócióhoz vezetett. 

A középkor egyetlen valódi katonai állama130 — ahogy Marx az oszmán bi
rodalmat nevezi — sajátosan bonyolult haderejének valamennyi lényeges ele
mét természetesen nem lehet áttekinteni egy korlátozott terjedelmű tanulmány 
keretében. Ugyanilyen ok miatt az egymásnak ellentmondó adatokat sem lehet 
elemezni. Vannak olyan körülmények is, amelyeket a kutatások inai állása sze
rint nem tudunk tisztázni. így pl. a magyarországi török defterekben rendsze
rint egy tételben szerepelnek a „müsztahfizok, neddsárok, haddádok, kalkan-
dzsik" stb. Azt tudjuk, hogy a janicsárok a müsztahfizok közé sorolhatók, de 
azt, hogy rajtuk kívül még kiket értett ide az egykori lajstromszerkesztő, csak 
önkényesen tudnánk találgatni131 (azzal együtt, hogy pl. a „kalkandzsik"-ról 
tudjuk: pajzskészítők voltak). 

Miután a katonai szervezetek és vezetési rendszereik minden időkben a had
művészet tárgyát képezték, az oszmán-török hadvezetés hadművészetének be
mutatása már egy újabb tanulmány feladata. 

127 Zinkeisen: 307—309. o.; Hammer: OBSS I. 297.. I I . 303. o. 
128 Zinkeisen: i. m. I I I . 314—310. o.; Bammer: OBSS I I . 283—385. o. 
129 Hegyi: Disszertáció, 40. o. 
130 Világtörténet, 4. k., Bp., 1964. 535. o.; hivatkozik a Marx—Engels Archívum VI. k. 189. o.-ra (oroszul). 
131 Lászlófalvi dr. Velics Antal: Magyarországi török kincstári defterek. I I . k. Bp. 1890. 383. és köv. o. 
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Тибор Генерал 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОСМАНО-ТУРЕЦКИМИ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ В ПЕРИОД РАСЦВЕТА ИМПЕРИИ 

Резюме 

Османо-турецкие вооруженные сыли достигли максимума своей эффективности и «радиуса 
действий» к середине ХУ1 века. В деле состояния на военном положении ни один европейский 
правитель не мог состязаться с султаном, так как если он хотел бы начать «Священную войну» 
(джихад), его не связывали ни малейшие формальности. Функцию высшего государственного 
аппарата управления исполняли члены султанского совета («столпы и великие империи») 
которые имели определенные военные функции. Главнокомандующим военных компаний 
был великий визирь, который как председатель султанского совета с помощью других ви
зирей, военных судей, реестровых начальников, главного хранителя печати, начальника кан-
целлярии и выделенных нашей-наместников управлял вооруженными силами. 

Османо-турецкие вооруженные силы можно подразделить следующим образом: 
I. по состохнию в мирное время и по способу вступления в войну: 1. регулярные (постоянные), 

2. полу регулярные и 3. нерегулярные войска; 
П. по виду довольствия: 1. наемники, 2. вассалы, 3. поместное и освобожденное от податей 

воинство, но внесенное в списки, и 4. воинство, снаряженное за счет собственных общин и 
воюющее за захват трофей и войне. 

Ш. По видам вооруженных сил и по родам войск: 1. сухопутные войска, в коротые входили: 
а) пехота, б) рейдовая (легкая) кавалерия, в) тяжелая или штурмовая кавалерия, г) артилле
рия, д) технические войска, е) транспортные, ж) прочие спецчасти и з) речная флотилия; 2) 
военно-морской флот, состоявший из а) судостроителей при арсеналах, б) моряков, в) морской 
пехоты и корабельной (судовой) артиллерии, а также г) гребцов. 

1У По дислокации (расквартированию) вооруженных сил: 1. центральные, 2. провинциаль
ные и 3. пограничные войска (оконечных крепостей). 

Придворная армия султана состяла из подворных рабов. Их пополнение велось за счет 
молодых заключенных, детского налога и закупленных рабо. Они разделялись на несущих 
внутреннюю и внешнюю службу. Их самым крупным компонентом был корпус янычар, со
стоявший всего из 196 войсковых частей. Кроме янычар к подворным рабам относилась кон
войная кавалерия, артиллерия, пушечный обоз, бомбометы, минеры, полевые мастера и ору
жейники. 

Другую крупную часть вооруженных сил составляли провинциальные вассальные кон
ники, которые — в соответствий со своими военными заслугами — располагали служебными 
поместьями, обеспечивающими различные доходы и выставляли латников в числе, определен
ном суммой их доходов. Они назначались в полик и т. н. знаменные округа (санджи), их мо
билизация производилась тоже соответственно этому. К полурегулярным войскам относились 
кавалеристы с наделами земли (поместные конники) и пехотинцы, которые выступали на войну 
по установленной очередности. Самую большую силу турок представляло собой авангард
ное войско (акинджи), совершавшее стремительные налеты и поджоги. Нерегулярные войска 
от случая к случаю переписывали. Они шли на войну из религиозного фанатизма и в надежде 
нв захват трофей. 

Военный флот состоял из различных лагер, названных по числу скамеек гребцов, и из 
быстрых галистов, которые дислоцировались в четырех арсеналах. Их главнокомандующий 
был одновременно и беглербеком Эгейского моря, к наместничеству которого относилось 
10—11 морских эмиратов. Османо-турецкие вооруженные силы пополнялись дополнитель
ными войсками вассальных государств. 

0 P r A H í i 3 A U M J I H YIIPABJIEHHE OCMAHO-TyPEHKMMH 
BOOPy^KEHHWMM CHJIAMH B IïEPMOA PACUBETA HMHEPMM 

Pe3ioMe 
OcMaHO-xypemoie BoopyaceHHbie CBIJIH flocxnrjiH MaKCHMyMa cßoeä ŝ xjreKXHBHOCxn H «pajniyca 

ÄeöcxBHÖ» K cepeflHHe XÝI Beica. B flejie COCXOHHHÄ na BoeHHOM noJioaceiraH HH O,ÜHH eBponefiCKHH 
npaBHxejib He Mor cocxínaxbca c cynxaHOM, xaK KaK ecjiH OH xoxeji 6bi Haiaxb «CBííiHeHHyio BoöHy» 
(flacHxafl), ero He CBH3biBajiH HH MajieHinne 4>opManbHOCXH. Oymonno Bbicmero rocyflapcxBeHHoro 
annapaxa ynpaBjíeHHK HcnoJiHflJiH HJICHH cyjrraHCKoro coBexa («cxonnbi H BenmcHe HMnepHH») 
Koxopwe HMejiH onpe^ejieHHbie BoeHH&ie 4>yHKUHH. rjiaBHOKOMaHflyioiHHM BoeHHbix KOMnaHHň 
6biji BenMKHH BH3Hpb, KoxopbiÄ KaK npe^ceflaxeiib cyjixaHCKoro coBexa c noMouTbio flpynix BH-
3Hpeíí, BoeHHbix cyjxßn., peecxpoBbix naiajibHHKOB, rjiaBHoro xpaHHxenfl neiaxH, HanajibHHKa KaH-
HejiJiflípHH H BbiflejieHHbix Hameíí-HaMecxHHKOB ynpaBjum BoopyaceuHbiMH CHJiaMH. 

OcMaHO-xypeuKHe BoopyaceHHbie CHUM MOXHO noApa3í;ejiHXb cjieflyroinnM o6pa30M: 
I. no cocmoxHiuo e Mupnoe epeMH u no cnocoôy ecmynAenun e eoímy : 1. peryjiapHbie (nocxoflHHwe), 

2. nojiyperyjiapHbie H 3. HeperyjiapHbie BoňcKa; 
II. no eudy doeoAbcmeun : 1. HaeMHHKH, 2. Baccajibi, 3. noMecxHoe H ocBoGoacÄeuHoe ox no^axeň 

BOHHCXBO, HO BHeCeHHOe B CIXHCKH, H 4. BOHHCXBO, CHapflJKeHHOe 3a CHeX COÔCXBeHHblX OÖHTHH H 
Boipiomee 3a 3axBax xpoifceň H BOHHC 

IÏI. ITo eudaM eoopyxcemibix CUA u no podaM GOÜCK : 1. cyxonymnue eoucxa, B Kopoxbie BXOÄHJIH: 
a) nexoxa, 6) pennoBaa (jierKaa) KaBajrepnír, B) xaacejiaa HJIH mxypMOBafl KaBajiepn», r) apxnjuie-
PHH, R) xexHHiecKHe BOHCKa, e) xpaHcnopxHbie, ac) nponne cneunacxH H 3) peiHaa ^JIOXHKHH; 2) 
eoeuHO-MopcKoCi $Aom, COCXOHBIHHH H3 a) cyAocxpoHxejieä npn apceHanax, 6) MOP«KOB, B) MOPCKOH 
nexoxbi H KopaöejibHOH (cy^oBoň) apxHJuiepHH, a xaK»ce r) rpeônoB. i y IIo ducAOKaifuu (pacKeapmuposmuio) eoopyytceumix CUA: 1. ueHxpajibHbie, 2. npoBHHunajib-Hbie H 3. norpaHHHHbie BoňcKa (oKOHennbix Kpenocxefi). npH/iBopHaH apMHH cyjixaHa cocxtfjia H3 noABopHbix paöoB. Hx nonoJiHemie Bejiocb 3a ciex MOJioabix 3aKJHOieHHbix, flexcKoro Hajiora H 3aKynJieHHbix pa6o. OHH pas^ejumncb Ha Hecymnx BHyxpeHHK>K> H BHeniHK)K» cjiyacôy. Hx caMUM KpynHbiM KOMnoHeHxoM 6bm Kopnyc «ibraap, co-CXOHBUIHH Bcero H3 196 BOHCKOBMX nácién. KpoMe HHbinap K noflBopHbiM paöaM oxHOCHJiacb KOH-BOHHa« KaBajiepHfl, apxHUJiepna, nynieiHbiH 0603, ôoMÔoMexbi, MHnepbi, nojieBbie Macxepa H opy-XeHHHKH. ^pyryK) KpynHyK> nacxb BoopyaceHHbix CHJI cocxaBjíajiH npoBKHixnajibubie BaccajibHbie KOH-HHKH, Koxopbie — B cooxBexcxBHH co CBOHMH BoeHHWMH 3acjiyraMH — pacnoirarajiH cjiyaceÖHbiMH noMecxb^MH, oôecneiHBaioniHMH pa3JiHHHbie ÄOXOAW H BbicxaBJwmH JiaxHHKoB B iHCJie, onpeflejieH-HOM cyMMOH HX floxo^oB. OHH HasHa^ajTHCb B noJiHK H x. H. 3HaMeHHbie oKpyra (caHÄam), HX MO-6HJTH3aHH« npoH3BOÄHJiacb xoace cooxBexcxBeHHO 3xoMy. K noJiyperyjrapHbiM BožcKaM oxHocHJiHCb KaBanepncxH c HaflejiaMH 3eivtnH (noMecxHbie KOHHHKH) H nexoxHHUbi, Koxopwe BbicxynanH Ha BoäHy no ycxaHOBJíeHHOíí onepe^HocxH. CaMyio 6oin>Hiyío cHJiy xypoK npeflcxaBjuüio CO6OH aBaHrapfl-Hoe B0HCK0 (aKHHHam), coBepmaBmee cxpeMHxexn>Hbie Hanexbi H noA>KorH. HeperyjiapHbie BOHCKa ox cjiyiias( K cnyiaio nepenHCbiBai[H. OHH HIJIH Ha BOHHy H3 penHrH03Horo 4>aHaxH3Ma H B Hafleacfle HB 3axBax xpo^eň. BoeHHbiö 4>JIOX COCXOJÍJX H3 pa3JiHiHbix jiarep, Ha3BaHHbix no HHCJiy CKaMeeK rpe6u;oB, H H3 ôbicxpbix rajmcxoB, Koxopwe AHCJionnpoBanHCb B nexbipex apceHajiax. Mx rjiaBHOKOMaH,nyK)niHö 6biJi o^HOBpeMeHHo H 6erjiep6eKOM 3rencKoro Moptf, K HaMecxHHnecxBy Koxoporo OXHOCHJIOCB 10—11 MopcKHx 3MHpaxoB. OcMaHO-xypeuKHe Boopyaceinibie CHJIM nonoJiHajincb AonojiHHTe^b-HbiMH BOHCKaMH BaccajibHbix TOCyflapCXB. Tibor Generál DIE O R G A N I S A T I O N UND F Ü H R U N G DES OSMANISCH—TÜRKISCHEN H E E R E S IN DER G L A N Z Z E I T DES REICHES Resümee Das osmani 'sch—türkische Heer e r re ich te das M a x i m u m seiner Schlagkraf t u n d seines „Ak t ions rad ius" u m die Mi t te des XVI . J a h r h u n d e r t s . In der Sache des Kr iegszus tandes k o n n t e k e i n europä i scher He r r s che r es m i t d e m osmanischen Su l t a n aufnehmen , da w e n n er e inen „hei igen K r i e g " (Dschihad) beg innen wollte, w a r er n i ch t e i n m a l d u r c h die ger ings te F o r m a l i t ä t gebunden . Die Funk t ion des höchs ten V e r w a l t u n g s a p p a r a t e s w u r d e von den Mitg l iedern des Sul tan i schen R a tes (die S tü tzen u n d Großen des Reiches) ve r sehen , die b e s t i m m t e n aufgaben 
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hatten. Der Oberbefehlshaber der Feldzüge war der Großwesir, der als Varsitzenot 
des sultanischen Rates der Vorgesetzte der anderen Wesire, der Kriegsrichter, 
der Listenführer, des Großsiegelbewahrers und der Kanzlei war und mit der 
Hilfe der ausgesetzten Statthalterpaschas das Heer führte. 

Das osmanisch—türkische Heer ist auf die folgende Weise einzuteilen: 
Í. Nach der Art des Friedenszustandes und des Ziehens ins Feld: auf 1. regu

läre (ständige), 2. halbreguläre und 3. irreguläre Kräfte. 
II. Nach der Art der Dotierung: auf 1. besoldete, 2. lehnspflichtige, 3. Untersaß, 

die von der Steuerung teilweise befreit, aber dafür auf die Lisite registriert wur
de, und 4. auf die Kosten ihrer eigenen Wohngemeinschaft und für die Erbeu
tung kämpfende militärischen Schichten. 

III. Nach der Streitkraft und darunter nach der Waffengattung: auf 1. Land
truppen, zu denen a) Infanterie, b) streifende (leichte) Reiterei c) schwere oder 
Schlachtreiterei, d) Artillerie, e) Pionier- f) transport- und g) andere Spezial-
truppen, auserdem h) Stromschiffer gehörten; 2, Kriegsmarine, die aus a) den 
Schiffbauern der Arsenale, b) Seeleuten, c) Marineinfanterie und Schiffartillerie 
und d) Ruderern bestand. 

IV. Nach der Dislokation (Einlagerung) des Heeres: auf 1. zentrale, 2. provin-
ziale und 3. Grenzkräfte. 

Das Hofheer des Sultans bestand aus den Pfortensklaven. Sie wurden durch 
junge Gefangenen, Kindersteuer und gekaufte Sklaven ersetzt. Sie konnten auf 
innere und äußere Diensthabenden eingeteilt werden. Die eigentlichen Militär
organisationen bestanden aus dem äußeren Dienst. Ihr größter Verband war das 
Janitscharenkorps, das zusammen aus 196 Truppenkörpern bestand. Außer den 
Janitscharen gehörten die Gleitsreiterei, die Artillerie, die Kanonenfuhrwesern, 
die Bombenwerfer, die Mineure, die Lagermeister und die Waffenschmiede zu 
den Pfortensklaven. 

Der andere große Teil des Heeres bestand aus den Lehnsreitern der Provinzen, 
die Landgüter, die -nach ihren Kriegsverdienten- Einkomimen von verschiedener 
Hohe brachten, besaßen und nach einer bestimmten Höhe des Einkommens Pan
zersoldaten stellte. Sie waren in Regimenter und in Kreise — sogenannten Fahnen — 
(sandscha) zugeteilt und ihre Mobilisierung wurde auch demensprechend durchge
führt. Zu den halbregulären Kräften gehörten die Saßreiter und die Infanteristen, 
die in Reihenfolge ins Feld zogen. Der rasende-brandstiftende Vortrab (akind-
sűhis) repräsentierte die größte Kampfkraft. Die irregulären Truppen wurden 
gelegentlich registriert. Sie zogen ins Feld aus Glaubenseifer und in der Hoffnung 
einer Beute. Die Kriegsmarine bestand aus den nach der Zahl der Ruderbänke 
benannten verschiedenen Galeeren und aus den mit Deck versehenen, schnellen 
Galioten, die in vier Arsenalen eingelagert waren. Ihrer Höchstkommandierende 
war der Beglerbeg des Ägäischen Inselmeeres, zu seiner Statthalterschaft gehörten 
10—11 Meerbegereien. Das osmanisch—türkische Heer wurde durch die beihilfli
chen Heere der Vasallenstaaten ergänzt. 
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