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AZ OSZMÁN-TÖRÖK HADMŰVÉSZET KELETKEZÉSE 
ÉS FEJLŐDÉSE A XVI. SZÁZADIG 

A korai vagy óoszmánok hadművészetére a sokféleség jellemző és a hadviselés 
„egymás mellett létező" elveit tulajdonképpen az iszlám kultúrája sem tudta egy
ségbe foglalni. Amikor Hódító Mehmed (1444—46; 1451—81) az oszmán birodalmat 
összekovácsolta, törvényeivel lerakta bár egyféle szintézis alapjait, de a kultúrát 
továbbra is a szimbiózis jellemezte. Az oszmán hadvezetés felhasználta a korábbi 
kultúrák, az uralmuk alá vetett etnikumok és különféle szociális intézmények had
művészetét és hadiszokásait, melyeket a hozzájuk csatlakozó értelmiség tagjai 
(ulemák, danismendek, a szeldzsuk atá-bégek utódai stb.) ismertek. Ez a tény nem
csak az „aranykor" virágos stílust használó török történetíróinak, hanem az 
óoszmán krónikások ,,durva török" műveiből is kiderül.1 

Az ókor haditapasztalataiból először a kínaiak, majd a görögök alkottak elméleti 
rendszert, amit „a háború művészetének, mesterségének" neveztek.2 Az i. sz. 550 
körül Tümen (Bumin) türk nagykagán által az Altáj vidékén létrehozott, majd az 
Aral-tó keleti partjától Koreáig kiterjesztett uralmi térség (äl) fennállásának kezde
teitől az Oszmán dinasztia 1300 körüli megalapításáig a manapság „török" gyűjtő
kategóriával jelölt — főleg lovasnomád — törzsi arisztokraták által létrehozott, 
majd elenyészett uralmak és birodalmak sokféle, belső és külső ellenséggel viseltek 
hadat.3 Ennélfogva természetesen saját hadi intézményeik is kialakultak. Ezek el
méleti rendszerét a sámánok és a törzsi vének (babák), az iszlám felvétele után pedig 
a félig vallási jellegű szervezetek, mint pl. kisázsiai futuvvák (a polgárkommunák 
csökevényes formái) és egyes nomád törzseknél, törzsszövetségeknél meghonosodott 
gázi (hitharcos) szövetségek, s főként a turkomán arisztokrácia kíséreteiben talál
ható „írástudók", katonai rabszolgák őrizték és gazdagították tovább.4 

A számos erre utaló forrás közül a „Kínai Évkönyvek"-ben, az ógörög és a bizánci 
történelmi, s hadtudományi művekben számos megjegyzés utal az ótörök hadművé
szetre.5 Eredeti ótörök források: a) a mongóliai Orhon (Orkon) folyó mentén feltárt, 

1 Kába türki-nek számítanak — többek között — Orudzs bin Adil, Asikpasazáde, és a korai Oszmán Névtelen' 
Idrisz Bitliszi az első olyan oszmán történetíró, aki — iskolát teremetve — „Hest Bihist" (Nyolc paradicsom) címmel 
cifra, bombasztikus stílusban, perzsa nyelven megírta az Oszmán Ház nyolc uralkodójának történetét. Bár a kaba-
türki krónikák — német nyelven — e században megjelentek, a tömörítvények: Franz Bábinger: Die Geschichts
schreiber der Osmanen und ihre Werke. (Leipzig, 1927.) című kiváló művében megtalálhatók. 

2 Vö. A hadművészet ókori klasszikusai c. mű, Bp., 1903. 12—13. o. 
3 Ilyenek voltak az ogúz-tokúzok, az újgurok, a jenyiszeji kirgizek, a kínaiak, a mogulok, az arabok, a bizánciak 

stb. 
4 Az ősi türk hadművészetről : 1. Erdélyi István—Sugár Lajos: Ázsiai lovasnomádok. Bp., 1982. 6. és 7. fejezeteit; 

továbbá Képes Géza: Kőbe vésett eposzok (Gyomaendrőd, 1982.) című mesterművét; különösen a bevezető tanul
mányt. Ide tartoznak még a Világtörténet 3. (Bp., 1903.) kötetéből a türk, a karahanida és az ogúz-szeldzsuk kérdések
kel foglalkozó fejezetek, továbbá Ernst Werner—Walter Markov: Geschichte der Türken von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Berlin, 1978., 1—12. oldalak is. 

5 Vö. a 2. lábjegyzetben idézett mű vonatkozó fejezeteivel. Figyelembe veendők még a 4. számú lábjegyzetben 
idézett művek, továbbá Thúry József: A régi magyar és török hadviselés c. tanulmánya. Hadtörténelmi Közlemények 
(a továbbiakban — HK) 1888-i évfolyam, 592. o.-tól. Az ,,Ogúz náme"-ről 1. Ernst Werner: Die Geburt einer Gross
macht — die Osmanen (1300—1481) Berlin, 1978. 28—30. o. 
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sírkövekbe vésett eposzok; b) az Ogúz-náme, melynek megírási ideje mai napig 
vitatott; c) a 11. századi „Kutadgu bilig" című turkomán nyelvemlék; d) Timur-
Lenk rendeletei; e) a 16. században keletkezett „Sejbáni-náme" és f) az ugyanebből 
az időből származó „Bábur-náme"6. 

Ezekből az elemekből, de főként a saját tapasztalatokból és a „józan ész"-ből 
kifejlődő oszmán-török hadművészet — ha voltak is benne dogmatikus elemek — 
a Birodalom fénykoráig rugalmas és fejlődő, minden célszerűt és újat gyorsan be
fogadó, a régit átalakító rendszer volt7. Ennek az ítéletnek az igazsága a hadászati 
célok folytonosságának és megszakítottságának utólag kirajzolódó egységében, a 
korszerű haditechnikai eszközök és módszerek gyors elsajátításában (tűzfegyverek, 
várvívás, erődítés, haditengerészet, szállítás, élelmezés stb.), s nem utolsósorban a 
híres oszmán hadicselek széles körű alkalmazásában mérhető leginkább le. 

Az oszmánok közvetlenül a szeldzsukok (különösen a Rum-szultanátus) és a kelet
római (bizánci) császárság jogutódjának tartották magukat, ezért az ótörök, arab 
és mongol hadművészet főbb elemeit e két „örökhagyó" által átformálva sajátítot
ták el, majd olyan egységes rendszerré kovácsolták, mely új minőséget jelent a had
történelemben. A korábbi iszlám világból átvették a katonai rabszolgaságot (qu-
lámok, mamelukok), s eredeti „kúl" rendszert alkottak belőle. A szeldzsukoktól és 
a bizánciaktól eltanulták a kisebb-nagyobb katonai körzetek (szandzsákok, bégler-
bégségek) szervezését (Bizáncban turmák, drungoszok, themenek). Az arab muktá-
ból, a szeldzsuk iktából és a bizánci pronoiábóltimárrendszert alkottak. Az arabok
tól a „félholdszerű" csatarendet, a jól szervezett anyagi—egészségügyi szolgálatot 
és a portális rendszert vették át (dzsuft i-gav), s a bizánci sztratioták és haszonbéres 
katonák (georgoszok) mintájára telkes katonaságot (akindzsik, jáják, vojnyikok 
stb.) szerveztek. Szolgálatukba állították a szeldzsukoktól örökölt férfiszövetségek 
(akhik) és hitharcosok (gázik) intézményét, melyek eredetileg a keresztes lovagok 
példáit követték. A mongol hadművészetből átvették a hadászati felderítés és meg
tévesztés, a várvívás, a hitszegés és a könnyűlovasság alkalmazásának módszereit.8 

/ . Az oszmán-török hadászat néhány alapelve 

Mint a XX. század előtt mindenütt, így az oszmán hadművészet esetében is csak 
harcászatról és hadászatról beszélhetünk. Ez a hadászat azonban semmiképpen sem 
volt azonos azzal az elmélettel, amelyről az angol Henry Lloyd óta alakultak ki 
a nézeteink. Korábban ugyanis a hadászat „az egész hadügy szintézisét, integráció
ját, általánosítását és filozófiáját" foglalta magában.9 Marx az Oszmán Birodalmat 
úgy jellemezte, hogy az „a középkor egyetlen igazi katonai állama volt".10 Ha ezt 
az ítéletet elfogadjuk, akkor az oszmánok politikai és katonai stratégiáját aligha lehet 
egymástól úgy elválasztani, mint azt a modern társadalmak eseteiben megszoktuk. 
Amikor tehát az oszmánok hadászatáról szólunk, akkor a katonai kérdések mellett 
sokféle — manapság kifejezetten politikai és kulturális problémának számító — 
ismérvet is bele kell foglalnunk e fogalomkörbe. így az oszmánok esetében a politikai 

6 V. ö. az 5. sz. lábjegyzetben felsorolt müvek megfelelő fejezeteivel, melyekhez 1. még a„Bábur-náme"-t,melyet 
Budapesten és Taskentben 1979-ben közösen adtak ki. 

7 Dogmatikus elemekként foghatók fel pl. az iszlám újévétől (március 21.) a Kászim-napig (október 26.) tartó 
hadi időszakok, továbbá az a körülmény, hogy a „tisztes" baloldalon mindig azok a hűbéresek foglaltak 
helyet, akik a hadjárattal nem érintett világrészről jöttek át a másik földrészre, továbbá az is, hogy csata és ostrom 
idején az első ütköző erőket az aszabok, illetve más irreguláris csapatok alkották stb. 

8 Werner—Markov: i. m. 10—57. o. Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Kandidátusi értekezés, 
1982. MTA Kézirattári szám 0/10. 285., 40—80. o. Werner: i. m. 78—80, 82—93. o.; Bazin: A hadművészet története. 
I I . k., Bp., 1901. 195—204. o.; Hans Delbrück: Geschichte der Kriegskunst. Berlin, 1923. 3 theil, (az arab hadművé
szetről). 

9 Szokolovszkij munkaközössége : „Hadászat". Bp., 1964.14—15. o. 
10 „Világtörténet" 4. k. Bp., 1963. 535. o. 
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stratégia végső célja egyben a hadügy folyamatos célja is volt. Ez pedig nem lehetett 
más, mint egy sajátos, alapvetően az ázsiai termelési módon nyugvó, felépítményében 
az iszlám kultúrájával átszőtt, s az értékrendjében ezáltal meghatározott világbirodalom 
megteremtése és a lehető legnagyobb térségekben való fenntartása.11 E térség kiterjedését 
— az élenjáró hadművészet mellett — az ún. „akciórádiusz" törvényszerűsége hatá
rozta meg.12 Mivel az Oszmán Birodalmat hódító háborúkkal lehetett csak meg
teremteni, így fenntartásában is döntő szerepe volt a haditevékenységeknek. A híres 
Gümüldzsinai Kocsu bég írja, hogy az Oszmán Birodalmat „...szablyával teremtet
ték meg és csak szablyával lehet fenntartani."13 E hódításokra alapozott birodalom 
történetében a hadügy szükségképpen oly kiemelkedő szerepet játszott, mely rend
szerint eltakarja a gazdaság prioritását; ezért van az, hogy az Oszmán Birodalom 
történetével foglalkozó régi és újabb, külföldi és hazai szerzők kénytelenek a katonai 
kérdésekkel a szokásosnál többet foglalkozni. „Az Oszmán Birodalom — írja Rázsó 
Gyula — ...par excellence hódító állam volt."14 így a tartósabb béke — ahogy azt 
az olyan XVI. századi kortársak, mint Hans Dernschwam kívülről jól áttekinthet
ték — képtelenség lett volna.15 A birodalom társadalmi szerkezete olyan volt, hogy 
szükségképpen a háborúk éltették. A vad hadinépség a háborúkból élt, tehát számí
tott rá. De az állam háztartása is felborult volna a zsákmány, a „ganíma" törvénye 
szerint az istennek (értsd: a szultáni kincstárnak) járó ötöd nélkül, nem is beszélve 
a dzimmik (a vallási könyvbe beírt nem muzulmán alattvalók) dzsizja-, pendzsik-
és haradzs-adóiról, továbbá a vazallus fejedelemségek által fizetett sarcokról. Kevésbé 
publikált tény, hogy az 1526-i magyarországi (mohácsi) hadjárat egyik fő oka egy 
nagyméretű janicsárlázadás volt, melynek során e katonatestvériség azt sérelmezte, 
hogy „már a harmadik tavasz múlik el hadjárat nélkül".16 

Az oszmán hadászat ideológiai köntösét a turkológusok — különböző világnézeti 
alapokról — csaknem egyformán ítélik meg. Az egyik legilletékesebb, Halil Inalçik, 
a híres török történész, e problémát így fogalmazza meg (szabad fordításban): 
a társadalom különös kultúrmotiváció szerint épült fel ; áthatotta a Szent Háború 
állandó folytatásának eszméje és a dár ül-iszlám — az iszlám birodalma — kiterjesz
tésére való törekvés mindaddig, amíg az egész világ hozzá nem tartozik. Minden szo
ciális erény (érték) a gaza (szent harc) eszméjének volt alárendelve, melynek célja a 
hitetlenek világának, a dár ül-harb-nak a leigázása, de nem megsemmisítése volt.17 

Az oszmánoknak azonban nemcsak a keresztény, hanem a muzulmán országok elleni 
háborúkhoz is szükségük volt megfelelő ideológiára. Ugyancsak Inalçik írja, hogy 
amikor az oszmánok veszélyeztettek egy iszlám országot és annak hadereje felvonult 
ellenük, ,,fetvá"-t (a mufti véleménye) kértek arról, hogy az illető ország vezetői 
elárulják a szent harcot, s ezzel a hitetleneket támogatják, ezért kegyes cselekedetnek 
számít elűzni az árulókat.18 Az eretnek síiták ellen a főmufti (a 16. században: a sejk 
ül-Iszlám) szívesen adott ilyen értelmű fetvát. Az ortodox szunniták ellen azonban 
vonakodtak ettől, de végül mindig akadt egy olyan főpap, akinek a véleményét 
„törvényesnek" lehetett elfogadni. 1516-ban I. Szelim szultán bottal kényszerítette 
Mehmed nisándzsit, hogy a szunnita mameluk uralom alatt álló Egyiptomnak szóló 

11 Az oszmán világbirodalom ideáljáról. Ernst Werner: Sultan Mehmed der Eroberer und die Epoehenwende im 15. 
Jahrhundert c. művének első fejezetét (Berlin, 1982.)- Sencer Divitcioglu meggyőzően bizonyítja, hogy az Oszmán 
Birodalomban — különösen a XIV—XV. században — a Marx által feltételezett „ázsiai termelési mód" érvényesült. 
L. Az ázsiai termelési mód a történelemben c. tanulmánykötet (Bp., 1982.) 322—343. o. 

12 Az akciórádisz kérdését 1. Perjés Géza: Mohács Bp., 1979. 79—85. o. 
13 Világtörténet 5. k., Bp., 2964. 203. o. 
14 Rázsó Gyula: Az 1529-es török hadjárat stratégiai problémái. HK 1976/1., 9—10. o. 
15 Enzyklopäedie des Islam (a továbbiakban — Enzyklopäedie...) I—IV. k., 1913—1934., IV. k., 568. o.; Dernsch

wam törökországi útibeszámolója újabban Tardy Lajos: Rabok, követek, kalmárok az Oszmán Birodalomról c. gyűj
teményében jelent meg (Bp., 1977.). 

16 Enzyklopäedie... I I . k. 999—1000 o., továbbá Káldy Nagy Gyula: Szulejmán Bp., 1974. 62 -63 . o. 
17 Halil Inalçik: The Ottoman Empire, The Classical Age 1300—1600. London. 1975. 6—7. o. 
18 Uo. 14. o. 
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hadüzenetére rajzolja rá a monogramját (tugra).19 E hadjárat során küldte el a mekkai 
főpap a Szent Kába kulcsait, s mivel akkor már Irán egy része, továbbá a délorosz 
sztyeppék mongol ütköző kánságai, s a krími és budzsáki kánságok is oszmán vazal
lusok voltak, az iszlám országok elleni hadjárataikat ettől kezdve az oszmánok a 
„pániszlám" elvre alapozták, vagyis az összes muzulmán államokat egy jogar 
alatt akarták egyesíteni. Ezért ,,kalifá"-nak, a ,,sahok sahjá"-nak, a „kánok kánjá"-
nak és a királyok menedékhelyének is címezték magukat.20 Mivel a „dzsizje" adót 
(türelmi- vagy fejadó) csak a nem muzulmán alattvalókra róhattak ki, s a janicsár-
képzés forrásául szolgáló devsirmét (keresztény fiúk összegyűjtése) is csak az erede
tileg muzulmánok élete árán meghódított népek körében folytathatták, az oszmá
noknak eszük ágában sem volt mindenkit az iszlámra téríteni ( 1525-ben a birodalom 
bevételeinek egyötöde a dzsizjéből tevődött ki).21 

A Szent Háború folyamatos viselése csak elméletileg állt fenn, a gyakorlatban ez 
képtelenség lett volna. Ezért a dar ül-iszlám-ban a máshitű, adófizető és a „vallási 
könyv"-be bejegyzett alattvalókat meg kellett tűrni, a külországok felé folytatott 
politikában pedig alkalmazni kellett az ún. „dar asz-sulh" elvét. Az ilyen országok, 
bár nem voltak muzulmán uralom alatt, de vagy adóztak az iszlámnak, vagy politikai 
szövetségeseik voltak.22 A dar asz-sulh létrejöhetett erőszak, vagy szerződés révén, 
s nem jelentette, hogy az ilyen országot aktuálisan, vagy potenciálisan nem kebelezik 
be a dar ül-iszlám-ba, csak elnapolták a hódoltatását addig, amíg a feltételek ezt 
lehetővé tették. A dar asz-sulh biztosította az oszmánok részére a legtarkabarkább 
kapcsolatrendszereket a dar ül-harb-bal.23 

Bár az oszmán hadvezetésnek a legkorábbi időktől kezdve „regionális" és időleges 
elgondolásai voltak, haditevékenységeiket azért néhány általános hadászati elv min
denképpen vezérelte. Ilyen elvek voltak : 

a) Az „igaz ok"-on indított hadjáratokat viszonylag rövid idő (mintegy 180 nap) 
alatt, a legnagyobb intenzitással kell lefolytatni.24 Ha a hadászati célt egy éves idő
szakban nem lehet elérni — és az éghajlat megengedi — akkor két periódust össze 
lehet kapcsolni. A rövid, de intenzív hadjárat elve az európai feudális haderőkre is 
jellemző volt, bár sokan e szokást a rómaiak haditevékenységei szakaszosságára 
vezetik vissza. Oka — az ellátási és pénzügyi korlátok mellett — abban a körül
ményben rejlett, hogy az oszmán haderő mediterrán éghajlathoz szokott ; sok lóval, 
kutyával, bivallyal, tevével és dromedárral hadakoztak, s ezek számára legelőkre, 
itatókra volt szükség, miközben a csapatok beérkezése az összpontosítási körletekbe 
is sok időt igényelt. Emellett — mivel a haderő zömét javadalombirtokosok, telkesek 
és nomádok tették ki — ezeket nem lehetett a termelésből hosszú időre kivonni. 
A magyar szakirodalom az európai oszmán hadjáratok jellemzőit részletesen kidol-

19 Joseph von Hammer: Geschihchte des Osmanischen Reiches (a továbbiakban: GÓR) I—X. Band, Pesth, 1827-
161, I I . k. 463. o. 

20 Enziklopäedie... IV. k. 232. o. 
21 KáUy—Nagy Gyula: Doktori disszertáció. Bp. 1980. MTA Kézirattár D. 8787. szám, 253. o. 
22 „Bnzyklopaedie..." I. k. 950—957. és a 999. o. 
23 Amíg I I . Mehmed Konstantinápolyt 1453-ban meg nem hódította, az oszmánok gyakran szövetkeztek Bizánccal, 

sőt I. Bajezid V. János császárt arra a képtelenségre is rávette, hogy saját alárendelt vezérétől foglalja el az oszmánok 
részére Philadelphiát. I. Murád és I. Bajezid seregében sok szerb páncélos lovas szolgált. Hódító Mehmedig a szultáni 
háremekben hitüket megtartott keresztény hercegnők is voltak. IT zun Haszán — Hódító Mehmed ellen — az egész 
keresztény világgal kereste a szövetséget. I I . Bajezid saját fivére, Dzsem ellen a római pápával kötött gyilkos meg
állapodást. I. Szulejmán a „legkeresztényibb" I. Ferenc francia király leghűbb szövetségese volt, s a köztük létrejött 
,,kapitulációs szerződés" évszázadokig mintául szolgált a dár ül-harb és dár ül-iszlám közötti együttműködéshez. 
Zápolyát a török segítette trónra, Bocskaiból és Thökölyből koronázott királyt akartak csinálni. 

24 A hadjárat az iszlám újévkor (tavaszi napéjegyenlőség) kezdődött és az október 26-án levő Kászim (Demeter) 
napig tartott . 
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gozta és megvitatta.25 Kevésbé foglalkozik azonban az ázsiai és afrikai hadjáratok
kal, melyek során gyakran fordultelő, hogy két időszakot összekapcsoltak (pl. Hódító 
Mehmed egy hadjáratban végzett Karamán-ogluval, Uzun Haszánnal és hadait máris 
Moldva felé irányította; Javuz Szelim 1514-től 1518-ig csupán egyszer tért haza 
Isztambulba, mert Nyugat-Iránt, Mezopotámiát, Szíriát és Egyiptomot egyetlen 
összefüggő haditevékenység-sorozattal hódította meg.) 

b) Egyszerre lehetőleg csak egy ellenséggel kell viaskodni. Az oszmánok — ha 
kellett — súlyos árat is hajlandók voltak megadni ezért az elvért (pl. II. Murád 1444-
ben a szegedi egyezség, illetve újabban (Engel Pál bemutatása szerint) a váradi 
béke létrehozásáért; vagy Nagy Szulejmán a Perzsia ellen vezetett hadjáratai előtt 
rendkívüli engedményeket tett nyugati ellenfelei irányában). 

c) Ha egyszerre két, vagy több irányban kellett hadakozni, akkor az egyik ellen
séggel szemben támadólag, a másikkal (a többiekkel) szemben viszont védekezve 
léptek fel. Hunyadi „hosszú hadjárata" idején a Balkán hágóinál védekeztek, Ka-
ramán-oglu ellen támadtak. Hódító Mehmed 17 évig háborúzott Velencével, miköz
ben Magyarország, Moldva, Trapezunt, Krím, az Ak-koyunlu (Fehér ürü) népiség, 
Anatólia szinte valamennyi — addig még be nem hódolt — törzse ellen is hada
kozott. 

d) A haditevékenységeket az Oszmán Birodalom határain túl (Káfirisztán föld
jén) folytatták. Nem számítva az ellenség portyáit és a belső lázadásokat, az Oszmán 
Birodalom területén a XVII. századig csupán Nikápolynál, Ankaránál, az izladi 
szorosban, Várnánál és Rigómezőnél kényszerültek a saját területükön folytatott 
jelentősebb hadviselésre. 

e) Fontos hadászati elvük volt a „jiktilár-jaktilár" („pusztítás, égetés"), vagyis 
a dar ül-harb-ból hódításra soron következő ország haderőinek és lakosságának folya
matos dúlásokkal való megfélemlítése egészen addig, amíg „megváltásként" fogad
ják a „törvényes" oszmán hódítást. Ezt az elvet a szeldzsukoktól (Togrul bég be
hatolása a Mogul birodalomba, Alparszlán hordáinak dúlása a Bizánci Birodalom
ban stb.) és főleg a mongoloktól (Bajdu-nojan Köszedagnál) vették át.26 

Rázsó Gyula ezt az elvet — kizárólag európai relációban — beilleszti a szakaszos 
hódításnak nevezett elméletébe. Szerinte az oszmánok hódításai négy szakaszban, 
a következők szerint kerültek végrehajtásra : 1. török portyázok állandó beütéseikkel 
felmorzsolják az ellenfél morális és fizikai ellenálló erejét ; 2. végbemegy a hadrakelt 
reguláris haderő hódítási kísérlete; 3. vazallus-függés jön létre; s végül 4. a teljes 
hódoltság. E szakaszos hódítási elméletét a szerző egy szélesebb, politikai összefüg
gésben helyezi el. Elméletében négyféle külpolitikai viszonyt feltételez az oszmánok és 
európai keresztény államok között: 1. következetesen ellenséges álláspont, lényegé
ben állandó háborús helyzettel; 2. alapvetően ugyancsak ellenséges, ugyanakkor 
rugalmasabb, együttműködésre is kész politika; 3. a töröktől való függésbe torkolló, 
ingadozó reálpolitika ; s 4. egyenrangú szövetség a törökkel.27 

A jiktilár-jaktilár-t — a balkáni határbégségekből kiindulva — már az oszmán 
államalapítás kezdeteitől elsősorban az akindzsik, majd a XIV. század végétől a mar-

25 Ujabban főleg Perjés Géza, Rázsó Gyula és Szakály Ferenc munkássága révén nyerhetünk sok adatot a tárgyila-
gosabb szemléletmódhoz. Perjés a már idézett művén kívül különösen Az oszmán birodalom európai háborúinak 
katonai kérdései c. dolgozatában (HK 1967. 2. sz. 340. o.-tól) ad tömör áttekintést a kérdésről. Rázsó Gyula négy 
publikációját összevetve már komplex képet kaphatunk az európai török hadjáratok jellemzőiről. A Zsigmond-kori 
Magyarország és a török veszély (HK 1973/3.) és Hunyadi Mátyás török politikája (HK 1975/2.) c. cikkeiben a XIV— 
XV. századi, a Buda, Bécs és Velence: az európai-török viszony katonai és politikai problémája (HK 1973/4.) és 
Az 1529-es török hadjárat stratégiai problémái (HK 1976/1.) c. értekezéseiben pedig a XVI. századi oszmán hadviselés 
sémáit is adja. Szakály Ferenc: A mohácsi csata c. könyvében (Bp., 1977.) széles horizonton mozogva tár fel néhány 
újszerű összefüggést. 

26 Fekete Lajos: Budapest a török korban. Bp., 1944. 139. o. Szerző „A vár és őrsége" c. fejezetben összefoglalja 
a török hadviselés elveit. Sok példa meríthető Káldy-Nagy idézett doktori és Hegyi Klára idézett kandidátusi disz-
szertációinak az oszmán-török haderővel foglalkozó részeiből. 

27 Rázsó: a HK 1973/3.-ból (407—409. o.) és az 1975/2. sz.-ból (312—313. o.) — ez utóbbinál a második szakasz 
„.elöntő csata keresésé"-re módosul. 
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talócok, a XVII. században pedig a tatárok is folytatták. Ez utóbbiak Lengyelország 
és az orosz hercegségek ellen portyáztak, a XVI. század végétől pedig nyugati irány
ban is átvették az akindzsik feladatait. Tudunk róla, hogy az oszmánok — különö
sen ha háborúba akarták rántani muzulmán ellenfelüket — a perzsák és a mamelu-
kok ellen is folytattak jiktilár-jaktilár-t. Anatóliában azonban többet értek el az 
ország megvételével, házasságokkal, hitszegéssel, dinasztiák tagjainak egymás ellen 
történő kijátszásával, a Szent Háborúba való bevonással és olyan vazallusi viszonyok 
létrehozásával, melyben az ősi jogokat tiszteletben tartották.28 

f) A hadászat szolgálatába állították a következő — talán a perzsáktól vett — 
elvet is: ,,a barát barátja = barát; a barát ellensége = ellenség; az ellenség ellen
sége = barát".29 

Pecsevi török történetíró szerint Nagy Szulejmán, 1541-ben (Buda megszállása 
előtt) egy csaussal a következőt üzente Zápolya özvegyének, Izabellának: „...jöjjenek, 
ne féljenek..., hiszen ismerik a felséges padisahot; hatalma és rangja nagyobb, mint 
a világ valamennyi padisahjáé, barátjának barátja, ellenségének ellensége."30 Ugyan
ez a szultán 1552-ben így ír a német protestáns fejedelmeknek: ,,...az említett fran
cia királlyal... jó viszonyban vagytok, barátainak barátai, ellenségeinek ellenségei 
legyetek! Így... felséges személyünk részéről... biztosítva lesztek!"31 

g) Fontos hadászati elvként kezelték az oszmánok azt is, hogy mindig a legkisebb 
ellenállás irányában támadjanak és — ami ezzel összefügg — türelemmel várják ki 
a hódításra legalkalmasabb módot és időt. Hódító Mehmed, amikor portyázó kalózai 
elcsípték azt a velencei hajót, amely Uzun Haszán részére ágyúkat szállított, min
den más teendőt félretett, s a turkomán világbirodalom ábrándjait kergető Haszánt 
és szövetségeseit nyomban szétzúzta. Az I. Szelim által teljesen előkészített rhodoszi 
hadjáratot fia, Nagy Szulejmán elnapolta, mert tudomására jutott a magyar állam 
ziláltsága. De e hadjárat közben is megváltoztatta a tervét (betörni Magyarország
ra), amikor meggyőződött róla, hogy Belgrádot — melybe I. Bájezidnak és Hódító 
Mehmednek is „beletört a bicskája" — könnyűszerrel elfoglalhatja.32 

h) A hitszegést és az árulást az oszmánok az araboktól és a mongoloktól vették át, 
s rendes katonai módszerként kezelték. A szövetségesként támogatott országot rend
szeresen fosztogatták, a szabad elvonulás fejében átvett várak helyőrségét gyakran 
felkoncolták. Ez azonban abban az időben nemcsak oszmán módszer volt, hanem a 
hadviselés általános velejárója (gondoljunk pl. Ulászló magyar—lengyel királyra, 
aki 1444-ben képviselőinek az evangéliumra tett esküjét felrúgva rohant Várna 
mellett a vesztébe; vagy 1596-ban a hatvani török helyőrség legyilkolására a vallo
nok által stb.). 

i) Néhány elvet „egyéb" címszó alatt Hegyi Klárától, eredeti megfogalmazásban, 
veszünk át. Szerinte az oszmán hadvezetés „...mindig igyekezett megtalálni — s 
jobbára meg is találta — az ellenség gyenge pontjait; nemcsak hódítóként, de se
gítséget hozó »szövetséges barátként« is szerzett területeket, felfigyelt minden bei-
háborúra, beavatkozási lehetőségre, sőt még az ellenfelet sújtó természeti csapások
ra is..."33 Lopadiont (Ulubád), Gallipoli mögöttes területét és Dimetokát (Didyma-
teikon) a földrengést kihasználva; Gallipolit vesztegetéssel foglalták el. 

Brussza ós Drinápoly bevételénél az éhínséget és járványt hívták szövetségesül, 
Nikápolyba (Nikopol) és Budára a nyitott kapun szivárogtak be, a vlahokat a feuda-

28 Ilyen „tiszteletben tartott ősi jog" volt pl. a hükümet és asiret bégek örökösödési rendjének meghagyása, 
Egyiptomban a multazimok (gazdag réteg) tisztelete stb. (Bővebben 1. a HK 1984/4. sz.-ban, Generál Tibor: Az osz
mán-török haderő szervezete és vezetése a birodalom fénykorában. 645—646. o.) 

29 Fekete: A barátom barátja: barátom... MTA Különlenyomat a Magyar Nyelv LVII. kötetéből (262258). 
30 Uo. 476. o. 
31 Karácson Imre: Török-Magyar Oklevéltár. Bp., 1914. 33—35. o. 
32 Thúry József: Török történetírók. I—II. k. Bp., 1893—1896., I. k. 285—291. o. (Szulejmán naplóiból). 
33 Hegyi: Disszertáció... 43. o. 
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lizmus alól, a bosnyák patarénusokat az eretneküldözések alól „szabadították fel". 
Apuliát (Puglia) és az itáliai tengerpartot a franciákat megsegítve, a magyar Fel
vidéket és az osztrák Örökös Tartományokat, Zápolyát, majd Thökölyt támogatva 
dúlták fel. Havasalföldön csatát vesztettek, de a száguldozok addig dúlták a falva
kat, amíg a vajda adót nem ígért nekik. Hamid-eli nagy részét pénzért vették meg, 
Mentesét, Karászit, Kasztamunut, Zulkadart a belviszályokba avatkozva szerezték 
meg, Germijántól „nászajándékba" kaptak területeket. A Girej dinasztia úgy kapta 
meg a krími kánságot, hogy vazallusi hűséget fogadott. Báthory Istvánt azért támo
gatták a lengyel trón elnyerésében, hogy semlegesítsék vele az orosz riválist. Kedvenc 
módszerük volt a keresztények vallási egyenetlenségét kihasználni. A balkáni ortodox 
keresztényeket a római egyháztól, a reformátusokat és evangélikusokat a katolikus 
ellenreformátoroktól „óvták meg". Ez utóbbi számításukat azonban „örökös" 
politikai szövetségesük, a francia udvar a hugenotta vérfürdővel (Szent Bertalan éj, 
1572) húzta keresztül, Luther és Kálvin pedig végül „isten büntetésé"-nek minősí
tette őket. A felsorolt elvek és példák bizonyára jól szemléltetik azt, hogy az oszmán 
hadvezetés tevékenységét mily gazdag változatosság jellemezte. 

II. Az oszmán hadászat szakaszairól 

Az Oszmán Birodalom sokrétűen feldolgozott történetében a hadászat egyes sza
kaszai jól kirajzolódnak, mégis — Perjés Gézával szólva, aki legújabban tiszteletre
méltó kísérletet tett az európai török háborúk periodizálására34 — „nem könnyű 
ezekről kielégítő leírást adni." Az e kérdéssel — többnyire érintőlegesen — foglal
kozó szerzők rendszerint nem lépnek túl a „tér—idő" kritériumokon és a „nagy 
emberek történelmi szerepén". Nem tagadva e tényezők szerepét és jelentőségét, 
úgy tűnik, hogy e tekintetben a hangsúlyt inkább a célok és eszközök reális kapcsolatá
ra kell helyezni.35 Egy soron következő hadászati szakasz esetében a hadvezetés 
(ami az oszmánok esetében egybeesett az állami és udvari vezetéssel) az általános 
politikai cél (katonai jellegű világbirodalom a dar ül-iszlám köntösében) következő 
lépéseként meghatározza a konkrét katonapolitikai koncepciót, vagyis azt, hogy a 
cél eléréséhez, a békés külpolitikai eszközökön és módszereken túl, milyen haderőt, 
mely feladatokra kell létrehozni és alkalmazni. Ezután következik a katonatechnikai 
eszközök megválasztása, majd megteremtése. Ennek során felállítják és felkészítik 
a haderőt, anyagi-pénzügyi erőforrásokat teremtenek, előkészítik a hadszínteret, 
hadászati felderítést folytatnak,36 s csak ezután kezdik meg a hadviselést. 

A régi keresztény orientalisztika — a maga elfogult idealista (vagy jobb esetben: 
pozitivista) szemléletével — értetlenül szemlélte az oszmánok „csodálatos" tetteit. 
Azáltal, hogy az oszmán hódításokat „isten büntetésének" tartották, tulajdonkép
pen nem léptek túl a XVI. századi egyszerű arab közmondás keretein, mely így szólt : 
„Allahnak van egy serege, és annak neve: a törökök. Valahányszor Allah megharag
szik egy népre, ezzel a sereggel bünteti."37 A múlt század végéig a legkitűnőbb had
történészek sem tudtak az oszmán sikerek magyarázatára más okokat felhozni, mint 
a) a vallási fanatizmust; b) a legalázatosabb engedelmességet a parancsnok iránt; 
c) a szörnyű nagy tömeget ; d) a despotizmust, mely nélkülözi a rendek határozatait ; 
d) a messzelátó politikai éleslátást ; e) a célszerű pénzügyi gazdálkodást ; f) a hadi
dicsőség misztifikálását ; g) a haditevékenységek rendezetlenségét, mely zavarba ejti 
és megfélemlíti a tervszerűséghez, rendhez és fegyelemhez szokott keresztény had-

34 Perjés: a HK 19C7/2. sz.-ból idézett cikk (1. a 25. sz. jegyzetet). 
35 V. ö. Katonai értelmező szótár. Bp., 1972. 132. o., „hadászat" címszó. 
36 Uo. 193. és 197. o. („katonai doktrína", „katonapolitika"). 
37 Az IPM 1984. jubileumi különkiadásban Hans-Joachim Löwer idézi a Törökvilág című cikkében (31. o.). 
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vezetést.38 E nézeteket táplálták a főbb, ún. „aranykori oszmán történetírók", vagyis 
Idrisz Bitliszi, Szeádeddín és a röviden csupán ,,Ali"-nak nevezett krónikások mű
vei, akik a kis jürük nomád törzset (a későbbi oszmán bégséget) olyan ragyogó hő
sök összességeként ábrázolták, akiktől rettegett egész Anatólia. A birodalomalapító 
Oszmán őseit vezéreknek, padisahoknak, agáknak és sahoknak nevezik.39 

A szakkörökben szenzációként hatott, amikor a XX. századi oszmanisták „újra fel
fedezték" az óoszmán krónikásokat és a korabeli bizánci történetírókat.40 Az ő mü
veikből ugyanis manapság újra feltárulkoznak az oszmán sikerek valódi körülmé
nyei. A kis jürük bégség azzal a mintegy 70 000 sátoraljat kitevő turkomán áradattal 
érkezett Anatóliába, amelyet a XIII. század húszas éveitől Alaeddin Kejkubát Rum-
szeldzsuk szultán a bizánci és keresztes ütközőzónában helyezett el, hogy hátát — 
a mongolokkal szemben — biztosítsa. E turkomán embertömeg — Paul Wittek 
szerint — „a kétségbeeséstől, a prédálási vágytól, a vallási buzgalomtól hajtva és a 
szálláshelyeik telítettségétől való megszabadulás reményében" nekilódult Nyugat-
Anatólia térségeinek és a XIV. század elejére a tengerpartokig terjedő sávot telje
sen ellepte. Régi szeldzsuk nagy- és határbégekkel, nyugati rablókkal és kalandorok
kal az élükön (a bizánciak „szatrapák"-nak nevezték őket) mintegy 20 fejedelem
séget hoztak létre41 abban a „hatalmi vákuum"-ban, mely a szeldzsuk állam fel
számolása után keletkezett.42 Ezek közé öt tengeri bégség összetákolt halász- és 
kalózflottája is hozzászámítható. 

Arról a néhány százezer lovas és gyalogos hitharcosról, arab és perzsa szökevény
ről, akikre lényegében az oszmán világbirodalom alapjai lerakásának feladata várt, 
tudni kell, hogy egyszerre soha, egyetlen hadvezérnek sem álltak rendelkezésére, sőt 
— a XVI. századig — egymás ellen hadakoztak, mivel terjeszkedni a mamelukok 
Egyiptoma felé nem tudtak, s így egymástól hódítottak el területeket és alattvalókat. 
A hitharcos szellem csak a Szaruhán-, Ajdin-, Mentese-, Germiján-, Karamán- és 
Dzsandar-török fejedelemségekben vált meghatározóvá, így történelmi jelentőségre 
is leginkább ők tettek szert. Ahhoz, hogy expanziójukat Európába, az önmagát túlélt 
Bizánc régi tartományaiba áttegyék, vezető erőre volt szükség. Erre a jürükök 
„Kaji" ágazatából származó oszmánok vállalkoztak, az egyik legkisebb — 400 sátor-
aljnyi — bégség, akiknek Alaeddin szultán téli szállásként Szőj üt (Füzes) környékét, 
nyári szállásként pedig a Dominidzs hegyet jelölte ki iktaként. A XIII. század vége 
felé Ertogrul béget harcias fia, Oszmán (Othman, Ottoman, Uthman) követte 
volna a törzs élén. Az Oszmán személyére irányuló kutatások — a rárakódott bor
zalmas legendaszövevény miatt — semmi biztosat sem képesek róla feltárni, de azt 
valószínűnek tartják, hogy jelentős személyiség lehetett, mivel egy birodalmat és 
egy népet neveztek el róla. Arab neve miatt — a többi testvér török nevével össze
vetve — egyáltalán nem biztos, hogy Ertogrul fia lett volna.43 

38 Ľecsy Sámuel: Osmanografia... 1—3. rész, 2. kiadás. Béts, 1789. I I . 8—20. o. 
39 Vö. Dr. Friedrich Giese: Die altosmanischen anonymen Chroniken. Leipzig, 1925. 9—12. o. ; Vő: Die Verscheide-

nen Textrezensionen des Asiqpasazáde bei seinen Nachfolgern und Ausschreibern. Berlin, 1930.; Franz Babinger: Die 
frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch. Hannover, 1925.; Richard F. Kreutel: Vorn Hirtenzelt zur Hohen Pforte. 
Graz, Wien, Köln, 1959. (Asik pasa fiának emlékirata az Oszmán Ház idejéből) 19—23. o.; Nicolae Iorga: Geschichte 
des Osmanischen Reiches. 1—4. Band. Gotha, 1908—1913. Az I. k. 149—152. oldalain jellemzi az Oszmán származását 
övező legendakört; 1. még az 1. sz. jegyzetben felsorolt egyéb irodalmat. 

40 Az 1. sz. jegyzetben részben közöltük e krónikásokat (Orudzs, Asikpasazáde, Névtelen). Ide számíthatjuk még 
Turszun béget, Hódító Mehmed krónikását és Mevlána (Miurunk) Mehmedet, aki ,,Nesri" néven írt. A szóban forgó 
bizánciak: Khalkokondülasz, Dukász és Szphanízész, továbbá a német Leundavius. 

41 A 39. sz. jegyzetben említett Giesen és Babingeren kívül ez úttörő modern turkológusokhoz számítom : Paul 
Wüteket, Aziz Suryal Atiyat, Albert Howe Lybyert, s újabban Halil Inalcikot és Ernst Wernert. A kör ez utóbbi szerző 
Geburt... c. művében található irodalomjegyzék alapján bővíthető. A szerzők a következő anatóliai fejedelemségek
ről szólnak: Dzsandar, Perváne, Gázi-Cselebi, Dzsanik, Brtena (melyet Kádi Burhaneddin fejedelemségének is nevez
nek), Iszfendiár-ogullári, Alii (Akhi), Karászi, Szaruhán, Ajdin, Szmirna, Mentese, Teke, Hamid (-eli), Gemiján, 
Karamán, Bamazán-ogullári, Zulkadar, Szahibata, Denizli, Esreí, Szászán és Oszmánli, vagyis a yürükök. A turko
mán áradatról: Paul Wittek: Das Fürstentum Mentesche. Istambul, 1934. 15—23. o. 

42 Ernst Werner: Geburt... 98. o.; Werner-Markov: im. 21—22. o. 
43 Enzyklopäedie... I I I . k., 1085—1087. o. és az ott felsorolt irodalom, különösen J. H. Kramer: Wer war Osman? 

c. müve. 
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Ha a régi oszmán krónikások írásait tanulmányozzuk, a kaji-törökök létszáma 400 
sátoraljra tehető. Ezek közül a dzsigitek (harcra vágyó ifjak) ésgázik (felavatott hit
harcosok) száma semmiképpen sem lehetett több, mint 15—20 000 fő. Ezzel a har
cos állománnyal kezdett tehát „Szent Harc"-ot Bithynia ellen az Oszmán-klán.44 

A nemzetközi turkológus közvéleményt kezdettől fogva érdekelték azok a kérdé
sek, hogy a hatalmas Oszmán Birodalmat miért éppen az egyik legkisebb turkomán 
fejedelemség hozta létre, s miért nem az olyan hatalmas vetélytársak, mint pl. a 
nagy létszámú Germiján vagy Karamán, amelyek kezdettől fogva mindent elkövettek 
a szeldzsuk és mongol iga alóli felszabadulás érdekében.45 E kérdésekre ma sem lehet 
kielégítő választ adni, bár az „Oszmán klán gyorsan emelkedő karrierjének alapvető 
faktorai.. . már kezdenek kirajzolódni".46 Azok a politikai körülmények, amelyeket 
a csekélynek mondható oszmán klánnak a vezetői — kénytelen-kelletlen —felismer
tek, a következők lehettek: 1. szálláshelyeik közelebb estek a Márvány-tengerhez és 
Gallipolihoz (ma : Gelibolu) — az ősidők óta használt átkelőhelyhez —, mint a többi 
bégség lakókörzetei; 2. győztes hitharcaik (dzsihádjaik) hírverésével képesek voltak 
előidézni azt, hogy az arab és perzsa hagyományokat ápoló szeldzsuk ulemák 
(az iszlám értelmiség) hozzájuk csatlakozzanak, akiknek a segítségével olyan ázsiai 
despota államképződményt hoztak létre, mellyel „behozhatat lan" előnyre te t tek 
szert a katonai demokrácia fokán megrekedt többi törzzsel szemben; 3. ugyanez 
a szempont vál tot ta ki a szomszédos bégségek „foglalkozás nélkül m a r a d t " hithar
cosainak, akhijainak és szökevényeinek tömeges odaözönlését, mellyel a fő irányok
ban szerfelett megnövekedett az oszmánok hadipotenciálja ; 4. mivel a katonai tevé
kenységeiket képesek voltak összehangolni a többi bégség csatlakozásával, majd 
behódolásával, egyfelől Bizánc keleti határaira ellenállhatatlan nyomást gyakorol
t ak ; másfelől sikerült nekik Anatóliát szilárd hátországként kihasználni; 5. a korábbi 
iszlám világból átvet ték a katonai rabszolgaságot és a renegátok előtt is megnyitot
ták a felemelkedés lehetőségét mind a haderőben, mind a faluközösségi birtokos és 
paraszti rétegekben; 6. képesek voltak megteremteni a korábbi uralkodó osztályok, 
továbbá a nomád és földhöz kötött paraszti rétegek egységét az iszlám népességgel, 
miközben a dervisrendekkel szövetkezve turkomán kolonializációt szerveztek 
Európába, s ezáltal elősegítették az etnikumok összeolvasztását, az iszlám terjeszté
sét és szilárd bázist teremtet tek a további hódításaikhoz; 7. mesterien kihasználták 
a szeldzsuk állam megszűnését, az iráni mongol ilkánság felbomlását és azt a körül
ményt , hogy az egyiptomi mameluk állam a szíriai megerődített városok falait le
rombolta, s így Kis-Ázsiában „hatalmi vákuum" keletkezett, továbbá a Bizánc és 
a balkáni fejedelemségek között állandósult viszályokat, s a római pápa erőszakos 
katolicizálási törekvéseit is a balkáni ortodox keresztényekkel szemben; 8. maguk 
hasznára fordították azt a késhegyig menő küzdelmet, amit az itáliai kalmárvárosok 
folytat tak egymással a levantei kereskedelemért.47 

Nem állíthatjuk, hogy a világbirodalom eszméi már az első oszmán fejedelmek 
fejében kirajzolódtak volna. Az sem valószínű, hogy a felsorolt körülményeket egy-
csapásra felismerték. A kiindulás talán az lehetett , hogy a jürük gázik a sejkjeik és 
bégjeik által vezetet t bithyniai portyáikon — évtizedek alat t — meggyőződtek 
a magukra hagyot t bizánci határvárak és helyőrségek tehetetlenségéről. A jövendő 
nagyhatalom felismerését, egyben a szomszéd turkomán fejedelemségek és az ide
genek (garibok) — sőt a bizánci határőrök — özönlését az a győzelem indí that ta 
meg, melye t Oszmán gázi „serege" — a régi Oszmán krónikások által „Kojun-

44 4 00 sátoraljat a házinéppel együtt, egyenként 200 főnek véve, 80 000 főt kapunk; ebből maximum 20% a 
hadrafogható, így kapunk 16 000 harcost (dzsigit, gázi, akhi, garib, abdalámi, badzsaláni). 

45 Werner—Markov: i. m. 17—18. o.; Werner: Geburt... 98. o. 
46 Werner—Markov: i. m. 20. o.; Werner: Geburt... 122. o. és az ott felsorolt irodalom. 
47 A „hatalmi vákuum" kifejezést (Werner-Markov i. m. 21. o.) Káldy-Nagy is használja doktori disszertációjában 

fejezetcímként. 

— 11 — 



Hiszár"-nak (Birkavár) nevezett helyiségnél — aratot t a bizánci zsoldosok felett 
(von Hammer óta ezt , ,Bapheon"-i csatának nevezik)48. E csatáig talán a hagyo
mányos gázi-portyák voltak a jellemzők, melyek célja a zsákmány és a dzsihád volt. 
A bapheoni csata idején Oszmán kíséretében már jelesebb sejkek, bizánci tisztek 
(pl. Kösze Mikhál, Szamszama csaus), szeldzsuk akhik és iszlám írástudók is voltak. 
Ezek „kollektív bölcsessége" bizonyára elősegítette, hogy merészebb célokat tűzze
nek maguk elé. Ehhez talán az is hozzájárult, hogy a jürükök szállásterületének 
kiszélesítése u tán a hutbát (pénteki ima) a fővárosnak számító Karahiszárban49 

Oszmán nevére kezdték mondani, ami mindenekelőtt a felségjogának elismerését 
jelentette. Et től kezdve tehát valamiféle olyan osztályjellegű államképződményről 
beszélhetünk, melyben a főszerepet a rokonok, a betársult szomszéd bégek, s a rene
gát katonai parancsnokok vitték, miközben a fegyveres kíséret az oszmán határkör
zet (udzs) adminisztrációját is végző katonai rabszolgákból állott (a kapi-kullári 
őse).50 

Mindezek egy olyan hadászati szakasz kezdetét jelenthették, melyet — jobb 
híján — az oszmán állam létének megszilárdításáért, hatalmi térségük (ül) kiszélesíté
séért folytatott haditevékenységek jellemeztek. Ebben az első hadászati szakaszban 
(1301—1361) a következő feladatok merültek fel: a) katonapolitikai szempontból 
létrehozni egy olyan haderőt, mely — a többi emirátus látókörén kívül esvén — 
képes és kész is az oszmán fejedelmek zászlói alá felsorakozni ; b) katonatechnikailag 
e haderő struktúráját , felszerelését, képzését és ellátását úgy megoldani, hogy az 
képes legyen nyílt ütközetekben és megerődített helységek ostromában is sikeresen 
helytállni; e célból minél több anatóliai harcost megnyerni és a rabszolgákat harci 
feladatokra alkalmazni; c) egy keleti jellegű javadalombirtokos haderő alapjait le
rakni úgy, hogy ezek a már birtokba vett területeken, központosított, katonai jellegű 
közigazgatást is biztosítsanak; és végül d) Bithynia teljes meghódításával olyan terü
leti alapot teremteni, melyről a Bizánc elleni támadást á t lehet tenni Európába és o t t 
más országokra is kiterjeszteni. A haditevékenységek színtere Oszmánnál nem lépte 
túl a kisázsiai térségeket. Hadereje a fegyverbíró lakosságból, a gázikból, a harcos 
dervisekből (abdaláni) és a harci nőszövetségből (badzsaláni) állott. Fia, Orhán-gázi 
környezetében — a források szerint — azonban már sok olyan személyt találunk, 
akik képesek lehettek a következő hadászati elgondolást kidolgozni és megvalósítását 
irányítani: 1. Brussza fővárosból — Iznik és Izmit birtokbavételével — kijutni a 
Boszporusz keleti part jára és valamiféle hajóhad igénybevételével északkeletről 
veszélyeztetni Konstant inápolyt ; 2. Gallipoli birtokba vételével elérni Konstanti
nápoly déli és nyugati , vízi és földi falait; 3. minden lehetséges eszközzel kiszélesíteni 
a bizánci főváros körüli gyűrűt , majd megostromolni és birtokba venni a metropoliszt. 

E terv végrehajtója Orhán szemefénye, Szulejmán „herceg" lett volna. Időköz
ben azonban a többi emírek — akik Orhánt csak „primus inter pares"-nek, Szulej-
mánt pedig csupán az oszmán kontingens parancsnokának ta r to t ták — felfigyeltek 
és saját szakállukra kezdtek hódítgatni.51 Orhán legnevezetesebb politikai és katonai 
tisztségviselője az öccse, Alaeddin, az első oszmán vezír és pasa volt, aki olyan 
állami és katonai reformokat vezetett be, melyek behozhatatlan előnyt jelentettek 
az oszmánok számára. Hadvezérei Kodzsa Akcse, Kodzsa Ilibeki, Turahán, Evre-
nosz — Brussza átáll t bizánci parancsnoka — és Lala Sahin, kisebbik fiának és 
utódjának, I. Murádnak a nevelője (az első ruméliai béglerbég) voltak. Orhán olyan 
haderőt örökölt apjától, melynek csapatai a sejkek és a törzsek bégjei által vezetett 

48 Enziklopäedie... I I I . k., 1080. o.; Inalcik: i. m. 6. o. 
49 Enziklopäedie... I I I . k. 108<>—1087. o. 
50 Uo. 
51 Werner—Markov: i. m. 34—35. o. 
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gázikból, a városi akhikból, garibokból, az átállt bizánci főtisztek által vezényelt-
akritaikból és rabszolga „udvari kíséretből" álltak. Alaeddin reformjai következté
ben Orhán-gázi seregében már új hadielemeket is találunk. Ilyenek voltak: a) a szan
dzsák-bégek által vezetett javadalombirtokos szipáhik ; b) a határ-bégek által irányí
tott akindzsik; c) a müszellem-bégek által vezetett „szabad lovasok" (adótól szaba
dok); d) az ezredeseik és századosaik által vezetett „aszabok" (nőtlenek), akiket a 
„nagy rendezetlen néphad"-ból szerveztek csapatokká. Ezek mellett a fejedelem fő 
támaszát a hadifoglyokból lett és a Boszporuszon áthajózó itáliai kereskedőktől vásá
rolt és kiképzett katonai rabszolgák képezték (testőrök, kapuőrök, fegyverhordozók, 
lovászok, vadászok, solymászok, kézművesek stb.). A régi oszmán krónikások (pl. Asik-
pasazáde, Orudzs bin-Adil, a „Névtelen") szerint az udvari kíséretet kónuszos fehér 
süveggel különböztették meg a különböző bégek piros sapkát viselő hadinópétől.52 

Az ulemákkal és dervisekkel való szövetség fő szervezője és a szunnita-iszlám meg-
erősítője bizonyára Iszak-faki, Orhán főpapja volt.53 Egyes városok makacs ellen
állása megkövetelte, hogy reguláris jaja (gyalog) csapatokat állítsanak fel (20 000 fő). 
A jájáknak — bár szabad turkománok voltak — a fejedelemhez való tartozását 
fehér süvegük mutatta. Ez a katonai rend azonban — a toborzó kádik korrupciója 
és saját féktelenkedései miatt — fokozatosan segédszolgálattá vált, így a reguláris 
gyalogság szükségessége továbbra is fennmaradt.54 

Orhán vezérei 1337-ben Trákia felől a szárazföldön, Iznik felől pedig a tengeren 
megrohanták Konstantinápolyt, de 35-ből csak egy hajó tért vissza. A Balkán felé 
viszont nem volt ellenállás, így Orhán hordái Drinápoly felé fordultak. Anatóliában 
Mentese és Karászi annektálásával, Európában pedig Drinápoly — ettől kezdve 
Edirne — bevételével az első hadászati szakaszt lezártnak tekinthetjük.55 

A második hadászati szakasz (1361—1403) legfőbb katonapolitikai célkitűzése a 
javadalombirtokos katonai elemek megszilárdítása és a megfeneklett jája-kísérlet új 
alapokon való megismétlése lehetett. Egyidejűleg szilárd bázist kellett teremteni az 
európai terjeszkedéshez, miközben Anatóliában, az eredeti hátországban, az oszmá
nok vezető szerepét visszafordíthatatlanná kellett tenni. A haderő arculatát az ún. 
„timár-rendszer" létrehozásával tették hűbéres jellegűvé. A megművelhető földeket 
„diriig"-ékre (létalap) osztották fel, melyek élvezőit ,,kilics"-eknek (szablya) nevez
ték. A diriig „csiftlik"-ekből állt56, amelyekből — főleg hadiérdemek szerint — mulk-, 
hász- és timárbirtokokat adományoztak, amelyek azonban megőrizték faluközösségi 
alapjaikat. Meghatározott jövedelmek után egy-egy vasas lovaskatonával (dsebelü) 
növelték a szipáhik létszámát, akiket kis, közepes és nagy körzetekbe (szubasilik, 
szandzsák, beglerbégség) szerveztek. A határmenti szandzsákokban a száguldozok 
részére adómentes csiftliket, az ebben a szakaszban bekebelezett vlahok részére a 
katunok (szállások) környékén pedig „bastina" nevű telkeket és legelőket biztosí
tottak. A katonáskodó keresztény vojnyákok határőrizeti, felderítő és hadtáp
szolgálatra kerültek alkalmazásra, miközben a szultáni ménes takarmányozásáról is 
ők gondoskodtak.57 A gyalogság kérdését a janicsársereg megalapításával oldották 
meg. Az Edirne elfoglalását követő hadiportyákon elfogott rengeteg keresztény ifjú 
láttán egy Kara Rusztem nevű iszlám jogtudós felhívta I. Murád figyelmét, hogy a 
zsákmány (ganíma) törvénye szerint minden ötből egy fogoly (vagy minden fogoly 
pénzértékének ötöde), az ún. „pendzsik", őt illeti. Csandarli hadbíró javaslatára e fiú-

52 J. A. B. Palmer, B. A. : The Origin of the Janissaries. Manchester, 1953. 454—457. o. 
53 Uo. 450. o. és az ott felsorolt irodalom. 
54 üo . 456—460. o. 
55 Konstantinápoly megrohanásáról 1. Enzyklopäedie... I I I . k. 1080. o.; Drinápoly elestének körülményeit Asik-

pasazádeleírásában 1. Kreutel:i. m. 81—84.0. (a ,,Névtelen" leírásában) ; Giese: Anonym...30—31. o. Drinápoly elesté
nek körülményeit Asikpasazáde leírásában 1. Kreutel: i. m. 81—87. o. ; a „Névtelen" leírásában 1. Giese: „Anonym..." 
30—31.0. 

56 A „csift", „csiftlik" jellemzőit legrészletesebben lásd Enzyklopäedie..." I. k. 890. o., és IV. k. 832—840. o. 
(ez utóbbi: „Timár"). 

57 Werner—Markov: i. m. 24. és 64—66. o. 
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kat Anatóliába küldték, majd amikor a török nyelvet és szokásokat elsajátították, 
janicsár lett belőlük. Amikor a foglyok száma lecsökkent, bevezették a keresztény 
alattvalók kijelölt fiainak összegyűjtését (devsirme), akikből — szelektálás után — 
állami és udvari legfőbb tisztségviselők, vagy janicsárok lettek.58 A további hódí
tások bázisát kétféle rendszabállyal teremtették meg: 1. célszerű lojalitás a behódolt 
lakossággal, sőt a volt uralkodó rétegek és katonai rendek bevonása az oszmán had
erőbe, illetve az államigazgatásba (kenéz, primikür, kodzsa basa, keresztény timár-
birtokosok stb.); 2. a turkomán kolonizáció. Először minden régi és új lakótelepre 
helyi rendfenntartót (jerli-szubasi) és kádit59 neveztek ki. Ezután a stratégiailag 
fontos csomópontokban dervistelepeket (zaviješ) hoztak létre, köréjük telepítve a 
gázikat újratermelő turkomán kolóniákat, akiket egyfelől az oszmán uralkodók „rá
engedtek" az engedetlen vazallusokra, másfelől közülük jelölték ki a közutak szo
rosaira felügyelő „derbenzsik", és más — gyakran Bizánctól átvett — katonai és 
hűbéres elemek parancsnokait is.60 

A turkomán kolonizáció három hadászatilag fontos irányt követett: 1. a törté
nelmi „Via Egnatia" útvonalát középen, Trákiától az albániai tengerpartokig; 2. 
a balszárnyat Thesszália felé; és 3. a jobbszárnyat — további hódítások után — 
a Balkán hegyszorosain (derbendeken) át, Belgrád felé népesítették be.61 Külön 
kell hangsúlyozni a jürükök áthozatalát a Balkánra, amit még Szulejmán, Orhán 
vadászat közben elhunyt reménysége kezdett el és öccse, I. Murád folytatott. A jürü
kök, katonáskodás és tábori szolgálat fejében, adómentességet élveztek, ezért hamar 
meggazdagodtak. A timarioták legnagyobb bosszúságára átbarangolták egész Ru-
méliát, s így a jürük szandzsák nem területet, hanem embercsoportot jelentett. Ez 
viszont azzal a kötelezettséggel járt, hogy tartózkodási helyüket állandóan közölniük 
kellett az illetékes beglerbéggel.62 

E szakasz során Orhán elgondolásának harmadik mozzanatához, Konstantinápoly 
ostromához minduntalan visszatértek, de átütő sikereket csakis a nyugat felé irányuló 
haditevékenységek hoztak. I. Murád, a kemény balkáni módszerekhez viszonyítva, 
jóval liberálisabban bánt az anatóliai emirátusokkal. Talán ez a megkülönböztetés is 
közrejátszott abban, hogy a vazallus szerbek oszmánellenes koalíciót hoztak létre, 
de az első rigómezei (koszovo-polje-i) csatában (1389) döntő vereséget szenvedtek. 
A csatában Milos Kobilics, a világhírre szert tevő szerb nemes, Murád „nagyurat"63 

leszúrta. Fia, I. Bajezid, kettős hadászati célt tűzött maga elé ki. 1. Konstantinápolyt 
mindenképpen szerette volna elfoglalni; 2. az oszmán államhoz tartozó uralmi térség
ből birodalmat szeretett volna kovácsolni. Uralma kezdetén Európában előnyomult 
a peloponnésszoszi félszigetig, északon pedig a Dunáig. Kisázsiában kíméletlen mód
szerekkel minden turkomán bégséget bekebelezett. Tervében azonban az egyik 
utolsó középkori keresztes hadjárat megzavarta. Elődeinek katonai reformjai most 
éreztették igazán előnyös hatásukat. Az oszmán haderő — mely Konstantinápoly 
alól vonult a keresztesek által ostromolt Nikápoly falai alá — megsemmisítő veresé
get mért a Zsigmond magyar király által vezetett keresztesekre.64 Bajezid ekkor a 
keleti fűszerkereskedelmet (tömjén utat) akarta kiragadni az egyiptomi mamelukok 
kezéből, egyben a selyem-úton is felügyeletet akart gyakorolni. Hadjáratának elő
készületei közben azonban Timur-lenk, a török származású „nagy gázi", „isten földi 

58 A janicsárok keletkezéséről lásd Palmer: i. m. (52. sz. jegyzet). 
59 Werner—Markov: i. m. 28—29. o. 
60 Olga Zirojevic: Tursko vojno urodenje u Srbiji. Belgrád, 1974. 176—189., 295., 298. o.; Hegyi Klára: Disszer

táció... 84—86. o. 
61 Inalcik: i. m. 10—11. o.; Werner—Markov: i. m. 28—29. o. 
62 Giese: Anonym... 10. o.; Werner: Geburt... 207—210. o. 
63 Werner—Markov: i. m. 31. o.; Kreutel: Hirtenzelt... 93—95. o. 
64 A nikápolyi csata körülményeit legújabban Atiya dolgozta fel The Crusade in the Later Middle Ages c. könyvé

nek XVIII. fejezetében (London, 1938.), 1. még Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon c. művéből 
(Bp., 1984.) a 102—108. o. és a minket érdeklő hadtörténeti aspektusokat, tömören Rázsótól: a H l 1973/3. számából 
(303—441. o.). 
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uralkodótársa", a dzsingiszida Kazán kán nevében „kánok kánjává" nőtt béna 
világverő, forró steppei szélviharként .rázúdult Anatóliára és Ankaránál — mivel a 
Bajezid seregében levő tatárok és a kisemmizett turkomán fejedelmek hadinépe 
ütközet közben átállt a „sánta vas"-hoz — döntő csapást mért az oszmán haderőre. 
Anatólia turkomán fejedelmei visszakapták bégségeiket, s Bajezid négy fia is meg
kapta a maga „jussát". E kilátástalan helyzet a második hadászati szakasz végét 
jelzi.65 

A harmadik szakaszt (1403—1451) kat&napolitikailaq a haderő újraszervezése jelle
mezte. Egyfelől hatalomra kellett segíteni a civakodó szultáninak közül azt a sze
mélyt, aki képes megteremteni az oszmán uralom korábbi feltételeit ; másrészt meg
akadályozni a Hunyadi által vezérelt kereszteseket abban, hogy a törököt kiűzzék 
Európából.66 Eközben az oszmán haderőnek önmaga timárbirtokos és „kul" arcu
latát is meg kellett őriznie az ősi múltba (amikor még nem volt defter!) visszavágyó 
törzsi felkelésekkel szemben. 

Mivel Bedreddin, Bürklüdzse Musztafa és Torlak Kemál népi felkelései, továbbá 
Muza-cselebi és Hamis (Düzme) Musztafa garázda „gázi" uralmai katonai sikereket 
értek el, hozzátartoznak az oszmán hadviselés történetéhez.67 

Ágyúk már az első rigómezei csatában is részt vettek, a tűzfegyverek elterjedése 
és a huszita szekérvár-taktikának az oszmán hadművészetbe való beépülése mégis 
ebben a szakaszban történik meg. Szerbia és Bosznia annektálása után az ütközőzóná
ban megjelennek a döngölt földvárak (palánkok), melyek környékén olyan újabb kato
nai rendek portyáznak, mint az „ötzsoldosok" (beslik), a „bátrak" (günüllük), „meg
szállottak" (delik) és a „mesterlovasok" (fáriszok). Az oszmán tengerpartokról 
„tengeri akindzsik" (levanteiek) kezdik rémületben tartani a Földközi-tenger hajó
sait és tengerparti lakott helységeit. A csatákban a felszabadulásra vágyó parasz
tokból és kézművesekből álló dzserehorok is részt vesznek. Ebben a szakaszban alakul 
ki az oszmán csatarend európai és ázsiai formája, mely — bár megtartja a lovas
nomád hagyományokat (csalogató visszavonulás, nyílzápor stb.) — a tűzfegyverek 
beiktatásával mégis új minőségnek számít.68 Azzal az ürüggyel, hogy az anatóliai 
emirátusok zöme részt vett a népi, illetve a törzsi harcosok felkeléseiben, ismét 
bekelezték őket az Oszmán Birodalomba, melynek keleti határai ezáltal újra az 
Eufráteszig terjedtek.69 Ezen időszakban — II. Murád alatt (1421—44; 1446—51) 
— három világtörténeti jelentőségű csata (Izlad, Várna, második rigómezői) meg
nyerése az oszmánok számára mintegy biztosította világbirodalmuk kikovácsolásá-
nak feltételeit. 

A negyedik hadászati szakasz, (1451—1512) lényegében két részre osztható. Az első 
Hódító Mehmed extenzív jellegű rendszabályait foglalja magában ; a második során 
II . (Véli) Bajezid intenzív katonai reformjai alapozzák meg az oszmán világbiroda
lom lerakásának feltételeit. II. Mehmed politikája nyíltan arra irányult, hogy be
fejezze őseinek félbemaradt művét, vagyis a volt kelet-római (bizánci) birodalom 
egykori területeit bekebelezze az Oszmán Birodalomba. Ezt az általános politikai 
célt alátámasztó katonapolitikája két irányban nyilvánult meg: a) az addig külön
álló portaszolgákat összeolvasztotta a janicsár hadtesttel, s a rendszeres janicsár
lázadásoknak úgy próbálta elejét venni, hogy „megbízható" szekbánjait (udvari 
falkamestereit) élenjáró szerephez juttatta az odzsakon belül. Ugyanakkor az állami 

65 Werner: Geburt... 183—193. o. ; Kreutél: Hirtenzelt 95—116; o. 
66 Inaleik: i. m. 17—22. o.; Werner—Markov:i.m. 39—54. o.; Wittek: Der „Beiname" des osmanischen Sultans 

Mehmed I. (Jerusalem, 1963.); Babinger: Von Amurath zu Amurath. Leiden, 1950. 
67 Werner—Markov: i. m. 39—48. o. 
68 Fodor Pál: Egy szeldzsuk intézmény útja Magyarországra: a „dzserehorok" HK 1981/3. 354—375. o.; Iorga: 

i. m. 1.185. o. 
69 Werner—Markov: i. m. 51—52. o. 
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és udvari vezetésből — sőt, háreméből is — kiszorította a turkomán és fejedelmi 
elemeket, b) Timárbirtokos lovasainak számát szerfelett megnövelte azáltal, hogy 
20 000 faluközösséget és monostort elvett az élősködő mulk-uraktól és vakuf-
kezelőktől, és javadalombirtokokként érdemes harcosai között osztotta ki azokat. Fel
ismerve, hogy mindaddig nem tekintheti magát a kelet-római császárság utódjának, 
amíg Konstantinápolyt meg nem hódítja, uralkodásának első feladataként — 1453. 
április 6. és június 1. között — elfoglalta, majd birodalmának fővárosává tette a 
metropoliszt ; miáltal szertefoszlatta a pápa és a keresztény uralkodók minden remé
nyét arra vonatkozólag ,hogy Bizánc megmenthető a kereszténység számára. Mehmed 
másik világtörténeti jelentőségű tette az volt, hogy Uzun Haszán sah, a „Fehér-ürü" 
törzs főnökéből felkapaszkodott uralkodó turkomán világbirodalmi ábrándját a 
terdzsáni (baskenti?) csatában szertefoszlatta, de sürgős európai tennivalói miatt 
(pl. a 17 évig tartó velencei háború, Havasalföld „komor, sötét, oszmán-nyelő 
erdői", Szkander-bég albániai függetlenségi harcai, Hunyadi belgrádi diadala stb.) 
végleg megszüntetni nem tudta. Húsz állam meghódításával a Dunától az Eufrá
teszig, Moldvá/tól és Karfától Szíriáig, Albániától a trapezunti császárságig oszmán 
fennhatóság alá vonta egész Kisázsiát és Ruméliát. Vazallusok csak a Duna és 
Eufrátesz közötti térségen kívül maradtak. Az Isztambul, Shkodra (Albánia), Rodosz 
és Belgrád falai alatt visszahagyott ágyúszörnyetegek manőverképtelenségén okulva 
Mehmed eltanulta az Ibériából száműzött móroktól és zsidóktól az ,,ágyúszekerészet" 
mesterségét, mely már a terdzsáni csatában győzelmet biztosított neki. Halálakor, 
Isztambul birtokában, „két földrész és két tenger ura", s az oszmán birodalom „tu
lajdonképpeni megalapítója" volt.70 

A Hódító Mehmed által „télen-nyáron" folytatott haditevékenységek annyira ki
merítették a birodalom erőforrásait, hogy trónra jutott fia, az alattomos II. Bajezid 
uralkodása alatt szükségképpen egy békésebb, erőt gyűjtő szakasznak kellett követ
keznie. Ezt a körülményt az is rákényszerítette nevezett szultánra, hogy trónkövetelő 
öccse, a római pápa „gondnoksága alatt" tartott Dzsem herceg miatt nyugat felé 
meg volt kötve a keze. Ez a helyzet viszont nem riasztotta vissza az öreg Jákub 
boszniai pasát attól, hogy Derecsényi horvát bán seregében küzdő magyar ós horvát 
ifjak koponyáiból „minaret magasságú tornyot" rakasson. 

II. Bajezid uralkodásának második felére esik az anatóliai „piros fejek" (Kizil 
basok) tömeges felkelése Nur Ali Kalifa és Sahkulu (akit az oszmán történészek 
„Sejtán Kulunak" — vagyis „Ördögszolgának" neveznek) vezérlete alatt. E moz
galmakat az Uzun Haszán „hátán felkapaszkodott" Szafavida Iszmail új iráni sah 
támogatta.71 Véli Bajezid belekeveredett az apja halála miatt elmaradt egyiptomi 
háborúba, amely „megfeneklett"; de annál hasznosabb volt Kilia és Akkerman 
fekete-tengeri kikötők birtokbavétele, mert ezekkel fontos kereskedelmi központok 
és hajóépítésre alkalmas faanyagot nyújtó erdők kerültek az oszmánok kezére.72 

Katonatechnikai szempontból ez a „passzív időszak" két fontos eredményt hozott: 
a) a kor leghíresebb kalózvezére, Kemál-reisz, oszmán szolgálatban erős flottát hozott 
létre és bevezette a kalóztaktikát, mellyel a Földközi-tenger réme lett ; b) a Hódító 
által elkezdett ágyúöntő műhelyeket Bajezid kifejlesztette és a zsoldjába fogadott 
renegátokkal olyan ütőképes tüzérséget szervezett, amellyel fia, I. Szelim (1512— 
1520) minden ellenfelét elsöpörte az útból.73 

70 Inalcilc: i. m. 26—29. o.; Babinger: Mehmed der Erober und seine Zeit. Weltenstürmer einer Zeitenwende 
München, 1953. (recenzióját 1. Wittektőla, Bibliotheca Orientalis [Leiden] 1957. 5., 6. számában, 262—263. o.); Werner 
Sultan Mehmed... (1. a 11. sz. jegyzetben). 

71 Dzsem hercegről L: Vera Mutafcsieva: Cem szultán. Bp., 1976.; Werner—Markov: i. m. 81—87. o.; Inalcik: 
i. m. 30—33. o.; I I . Bajezid uralkodásának klasszikus krónikásai: Orudzs és az ún. ,,Hanivaldanus"-i Névtelen (lásd 
E. F. Kreutel fordításában: Der íromme Sultan Bayesid címmel, Graz, Wien, Köln — 1978.). 

72 Werner-Markov: i. m. 82—83. o. 
73 Uo. 83. o., 90. o.; Inalcik: i. m. 32—33. o.; I. Szelim krónikása :Feridunbég részletesen ír az oszmán tűzfegyverek 

sikereiről. 
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Az ötödik hadászati szakasz, (1512—1590) során az Oszmán Birodalom kiterjedése 
eljutott a haderő „akciórádiuszának" szinte végső határáig. A szakszerzők az „akció
rádiusz" fogalmát — az oszmán haderő esetében — kettős értelemben is használják. 
Tágabb értelemben a hadrakelt teljes haderő tevékenységi körzetének viszonylag 
végső határát74; szűkebb értelemben pedig a határok mentén és a végvárakban tevé
kenykedő katonai elemek portyáinak kitett ellenséges területeket értik alatta75. 
A hadrakelt oszmán haderő hatósugarának XVI. századi lehetőségeit — európai vi
szonylatban — újabban Perjés Géza tette vizsgálat tárgyává.76 ő a haderő mozgási 
sebességét, a hadjáratra fordítható időt és az utánpótlás lehetőségeit tartja a ható
sugarat meghatározó tényezőknek.77 Napi 15 km-nyi menetsebességet és 180 napig 
tartó hadjáratot alapul véve, 2 700 km-nyi távolságot kap, melyet — a visszatérés 
kényszere miatt — kettéosztva és egy havi időt harci manőverekre, ütközetekre szá
mítva, végül 900 km-nyi eredményre következtet. Mivel Isztambul és Buda között 
az 1460 km-es távolság 97 nap alatt volt megtehető (nem is szólva Bécsről, mely 
újabb 16 menetnapot igényelt), Perjés kimutatja, hogy már Buda is alaposan kiesett 
az oszmán haderő hatósugarából, s ennélfogva „...Buda megtartása szinte a véletle
nen múlt."78 Le kell szögezni, hogy az akciórádiusz — az adott haderő haditechnikai 
jellemzőinek függvényében — a hadviselés objektív törvénye79, melyet (ha nem is 
egzakt összefüggés formájában) a racionálisan gondolkodó oszmán hadvezetésnek 
szükségképpen figyelembe kellett vennie. Ezt a körülményt maga Szulejmán szultán 
(az 1529-i és 1541-i fethnámékban)80 elismeri, legújabban pedig Inalçik indokolja 
meg logikusan.81 Perjés további három neves szerzővel támasztja alá az álláspont
ját82. Mivel azonban Buda és ütközőkörzete de facto oszmán megszállás alá került 
(bár ezt az oszmán kormányzatnak évi 300 000 aranya bánta83), továbbá Bécset az 
oszmán haderő kétszer is megostromolta, nyilvánvaló, hogy az akciórádiusz törvényé
nekfélismerése és figyelembevétele ellentmondások közepette érvényesült. Ugyanis a) a dár 
ül-iszlám elve arra sarkallta az oszmánokat, hogy addig terjeszkedjenek, ameddig 
az lehetséges ; b) az akciórádiuszt nem lehet egyforma hosszú vonalnak felfogni, mert 
regionálisan a támadással szembeni ellenállás erősen eltért egymástól (az Oszmán 
Birodalom területe a XVII. század elején egyáltalán nem hasonlított valamiféle kör
alakzathoz); c) a katonai erők és eszközök átcsoportosításával, a haditevékenység 
kedvező időpontjának megválasztásával, az ellenfelek megosztásával, a hadaknak 
a hadszíntéren, vagy annak közelében való átteleltetésével, a hódítás szakaszosságá-
val az adott régióban a hatósugár átlagos távolságát változtatni (rövidíteni, vagy 
nyújtani), illetve effektusát ellensúlyozni lehetett. Ha tehát figyelembe vesszük, 
hogy a Buda 1541-i török megszállása és 1686-i vissza vívása közötti időszakban az 
egyesített keresztény hadak öt alkalommal távoztak véres fejjel Buda alól, továbbá 
hogy ugyanezen időn belül az oszmán haderő csak Lepantónál és Szentgotthárdnál 
szenvedett hadászati jelentőségű vereséget, másutt csak kudarcot, ezzel szemben 
Tuniszt, Ciprust, Krétát, Lorisztánt és Podóliát meghódították, aligha lehet véletlen 
jelenség a 150 évig tartó magyarországi hódoltság. Az 1683-i kahlenbergi (bécsi), 
párkányi és esztergomi török vereségeknek, majd az ezeket követő budai (és az egész 

74 A magyar szerzők (pl. Perjés és vitapartnerei) általában ebben az egyszerű fizikai értelemben (út — időXse-
besség) használják. 

75 Ilyen szűkebb értelemben használja pl. Werner a martalóc portyák esetében (1. Wemer-Markov: i. m. 65. o.). 
76 Mindkét az előzőekben idézett művében (utóbb: Mohács, 79—85. o.). 
77 Bár a szerző elvileg csak az 1526-i oszmán-török hadjárat vonatkozásait tárgyalja, de bizonyító apparátusában 

egy évszázaddal későbbi eseményeket is felhasznál, amikor a haditechnikai jellemzők jelentősen változtak. 
78 Perjés: Mohács, i. m. 81. o. 
79 A hadviselés törvényeiről 1. : Generál Tibor: A hadművészet általános és különös törvényei (Honvédelem, 1970/1. 

sz. 70—82. o.). 
80 Thúry: i. m. I . k. 389. és 392. o. 
81 Inalcik: i. m. 35—37. o. 
82 McNeil, Barker, Coles (Mohács, 83. o.); műveik címe uo. 447., 451., 452. o.; a „Mohács vita" a 446—447. o. 
83 Káldy-Nagy: „Szulejmán" 179. o. 
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magyarországi) kudarcaiknak a fő okai elsősorban az Oszmán Birodalom általános 
hanyatlásának folyamatában, illetve Európa politikai és hatalmi erővonalainak vál
tozásaiban tárulkoznak fel, melyhez a hadművészet nyugati fejlődése és keleti meg
merevedése is nagymértékben hozzájárult. Az a körülmény tehát, hogy az oszmán 
kormányzat olyan távoli tartományokat, mint Habes (Abesszínia), Jemen, Algír és 
Buda, oly sokáig hatalmában tarthatott, azt látszik bizonyítani, hogy az akció
rádiusz törvénye — bizonyos határok között — a hadviselés többi alapvető törvé
nyének alávetve érvényesült.84 

Az ötödik hadászati szakasz oszmán katonapolitikájára az a jellemző, hogy had
erőiket alkalmassá tették a távoli hódításokra és a nagykiterjedésű diszlokációra, 
ami viszont óhatatlanul felhíguláshoz vezetett. I. Szelim katonai reformjai — az 
örökölt tűzfegyverek mellett — nagymértékben elősegítették a nyolc évi uralkodása 
alatt végrehajtott szédítő hódításait.85 A hirtelen megnyílt új erőforrások szilárd 
alapot biztosítottak I. (Kánuni) Szulejmán (1520—1566) 13 hadjáratához, s így 
halálakor 25 vilajetet (korábban: béglerbégség) hagyott hátra, melyek a század 
végére 31-re egészültek ki.86 Az Európáénál nagyobb területet felölelő birodalom 
biztonsága megkövetelte, az ún. „külső" és „belső" hadászati övezetek megterem
tését és a külső zóna minden eszközzel való erősítését. Ezt — többek között — azáltal 
érték el, hogy ezekbe a vilajetekbe a hadviselésben jártas és a helyi körülményeket 
jól ismerő vezirpasákat neveztek ki helytartókként, akik — a melléjük rendelt 
mái-defterdárokkal együtt — jövedelmező hász-ok felett rendelkeztek (vagy magas 
évi pénzt, — szálijáne — kaptak), továbbá az állami bevételekkel szabadabban gaz
dálkodhattak azért, hogy jelentős számú pasa-katonaságot, illetve zsoldos félregu
láris csapatokat tarthassanak fegyverben.87 E zónában az oszmán adminisztráció 
lehetőleg nem változtatott a régi törvényeken és szokásokon, s azt is lehetővé tette, 
hogy az itt élő etnikumok saját korábbi elöljáróik útján kapcsolódjanak az államuk
hoz.88 Európában a határok mentén „martalóc övezet" jött létre, mely Bulgáriától 
a Duna, majd a magyarországnyi török végvárak vonalát követve Dalmácián át 
Görögországig húzódott, ahonnan a kalóz levanteiek — mint az előzőekben már emlí
tettük — az Ibér-félszigetig rettegésben tartották a Földközi-tenger hajósait és 
partmenti vidékeinek lakosait. 

Máig vitatott, hogy a magyarországi török hódoltságnak mindenképpen be 
kellett-e következnie? Ha a korabeli török krónikásokat (Dzselálzáde, Kara Csele-
bizáde stb.), továbbá a követségi jelentéseket és a szultáni fethnámeket (győzelmi 
híradások) olvassuk, egyértelműen kiderül, hogy I. Szulejmánnak esze ágában sem 
volt megszállni Magyarországot, hanem szövetségesnek, vagy vazallus, adófizető 
államnak szerette volna megnyerni. Azt, hogy Budát 1541-ben mégis bekebelezte 
és később szilárd ütközőzónát alakított ki körülötte, szinte a körülmények kényszerí
tették rá. Az 1529-i és az 1541-i fethnámékben ő maga mondja, hogy Magyarországot 
azért adta János királynak „...mivel a közte és a müszülmán birodalom között levő 

84 A Kara Musztafa Bécs alatti kudarcával foglalkozó, továbbá a Budavár visszafoglalásának körülményeit elemző 
legújabb közlemények (R. F. Kreutel: Kara Mustafa vor Wien... Graz, Wien, Köln, 1982.; Sugár István: A budai vár 
és ostromai. Bp., 1979.; Uő: Lehanyatlik a török félhold. Bp., 1983.; R. Várkonyi Ágnes: Buda visszavívása 1C86. 
Bp., 1984.; ifj. Barta János: Budavár visszavétele. Bp., 1985. stb.), bár többnyire érintik az Isztambul és Buda közötti 
távolságot, mint hátrányos tényezőt, de a magyarországi török hódoltság fennmaradását inkább diplomáciai (pl. 
oszmán-francia barátság), politikai (pl. a Habsburg-spanyol-német Birodalom széthullása a vestphaliai béke után) és a 
keresztény hatalmak előnyére csak lassan változó katonai tényezőkben látják. Rázsó Gyula lektori jelentésében fel
hívja a figyelmet, hogy az oszmánok addig terjeszkedtek amíg erre lehetőségük volt. Példának hozza fel a dél-orosz 
steppe megszállását a XVI. század második felében, Azerbajdzsánét a század végén, melyek „ugyancsak kívül estek 
a bűvös akciórádiuszon!". 

85 Legfontosabb katonai reformjai voltak: 1. a mulk-és vakuf-birtokok nagy részét visszaadta a timariótáknak; 
2. a janicsárok vezetési rendjét megváltoztatta és az aga-bölükökkel kiegészítette őket. 

86 L. a HK 1984/4. számában a 648—649. o.-on lévő táblázatot. 
87 Hammer: Des osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatverwaltung... I—II. k. Wien, 1815. (a továbbiak

ban — ORSS), II . k. 211—224. o. 
88 Uo.: 242—243. o.; Inalcik: i. m. 104—132. o.; Hegyi Klára: Egy birodalom végvidékén. Bp., 1982. 50—58. o.; 

Werner—Markov: i. m. 63—66. o. 

— 19 — 



óriási távolság miatt nem lehetett közvetlenül birtokba venni és őrséggel ellátni", 
továbbá „...nagyon távol esett a moszlim birodalomtól és így nagyon nehéz lett 
volna a kormányzása."89 A szultán „háta mögött" kötött váradi béke, melyben 
Zápolya megállapodott Ferdinánd királlyal, hogy a magyar trónt, halála után ez 
utóbbi örökli, Szulejmánt arra kényszerítette, hogy — ha nem akarta négy korábbi 
hadjáratának eredményeit semmissé tenni — beékelődjön Magyarország közepébe. 
Dzselálzáde (aki akkoriban nisándzsi — főpecsétőr — volt) ezt írja: „János király 
az ország védelmezésében és megtartásában gyenge volt, valahányszor megtámadta 
az ellenség, ő az ország másik részében rejtőzködött el előle."90 Cselebizáde pedig 
így indokolja Buda megszállását: „Szulejmán ugyan János királynak adományozta 
az országot, de 1541-ben elfoglalta, azért, hogy Ferdinánd király többé ne vágyakoz
hassak rá."91 

A XVI. század közepétől az oszmán hadvezetésnek mind az európai, mind az iráni 
hadászati irányokban haditevékenységekkel kellett számolni. Igaz ugyan, hogy a 
csaldiráni győzelem (1514) után Jávúz (Éles) Szelim üldözni akarta sah Iszmailt, 
de ebben a lázadó (s talán a síita perzsákkal egy húron pendülő, a heterodox bektasi 
szektához húzó) janicsárok megakadályozták.92 Mivel tehát a szafavida hatalom 
fennmaradt, örökös veszélyt jelentett az oszmánok számára, sőt a római Fabius 
Cunctator halogató taktikáját olyan jól elsajátították, hogy soha sem lehetett őket 
nyílt csatára kényszeríteni.93 A tárgyalt hadászati szakasz vége felé — egyelőre 
csak „mellékhadszintérkónt" — megnyílt a harmadik front is, mivel IV. (Rettegett) 
Iván cár (1535—1584) jogara alá vonta az orosz fejedelemségeket. Első tevékenysé
geinek egyike volt a Volga-menti ütközőzónában levő muzulmán kánságok felszá
molása, s ezáltal a közvetlen harcérintkezés felvétele a krími kánság hordáival, akik 
az oszmánok leghűségesebb vazallusai voltak. Az 1561-i Karfa ellen indított orosz 
támadás után született meg az a soha meg nem valósított terv, miszerint a Volga és 
a Don között csatornát és két megerődített várost építettek volna a birodalom északi 
védelmére.94 

Arábiában, Szíriában, Egyiptomban, Tuniszban és Algírban az oszmánok politikai 
elgondolásaikat egyfajta liberalizmussal érték el. E körzetekben kétfajta célt tűztek 
maguk elé: 1. biztosítani minden térségben folytatott hadjáratok gabona, málhás-
és vágóállatszükségletét, melyekkel e régiók bőségesen rendelkeztek; 2. az oszmánok 
európai szárazföldi hadászati irányaiból ellenséges erőket elvonni vagy semlegesíteni 
azáltal, hogy az oszmán (kalóz) flotta állandóan háborgatja a Földközi- és Adriai-ten
ger partvidékét, ahová a berber tartományokból indultak ki. 

Az első célkitűzéshez felhasználták azt a körülményt, hogy Arábia (Hedzsász) 
— a maga évi több-százezer zarándokával — az egyiptomi gabonaexporttól függött. 
Ha ez leáll, akkor a bekövetkező éhínség forrongást idézett volna elő. Az oszmán 
szultánok (1518-tól a „kegyes Mekka és a fényes Medina védnökei") az egyiptomi 
gabonaexporttal tartották a szent városokat kordában. Ez azonban nem jelentette 
azt, hogy évenként újból ne indítsák el a fehér „zarándok tevét", mely a védnök 
szultán ajándékait vitte Mekkába. Tudni kell, hogy az egyiptomi „multázimok" 
(gazdag réteg) számára csak akkor volt lehetséges a zavartalan gabonaexport, ha 
az oszmán gabonabeszerző (mübajadzsi) jelentette, hogy a haderő szükséglete 

89 A martalóc övezetről lásd Werner: Geburt... 110—111. o.; a fethnámékból való idézet, lelőhelyét 1. a 80. sz. 
jegyzetben. 

90 Thúry: i. m. I I . k. 188. o. 
91 Thúry: A török hódítás kezdetei Magyarországon. Századok, 1893. 505—5C7. o. 
92 Werner—Markov: i. m. 90. o. 
93 I. Szulejmán perzsa hadjáratait legtömörebben 1. az „Enziklopäedie..." IV. k. 566—569. o. 
94 Johann Wilhelm Zinkeisen: Geschiehst^ des osmanischen Keiches in Europa. 1—7. Teil. Gotha, 1853—58. 

I I I . k. 522—528. o.; Inalçik: i. m. 38—40. o. 

— 20 — 



— hatósági áron — beszerzést nyert, továbbá, ha a kairói defterdár kimutatta, hogy 
az állami adókat és illetékeket zavartalanul behajthatta. Mivel Vasco da Gama 
1498-ban hajózta körül Afrikát, I. Szelim viszont csak 1517—18-ban hódította meg 
Egyiptomot, az oszmánok a közvetítő fűszerkereskedelemről némileg lemaradtak, 
noha még mindig megmaradt a selyemkereskedelem közvetítéséből és a mekkai 
zarándoklatokból eredő jövedelem. Emellett a szíriai, egyiptomi és a mekkai—medi
nai haszonbérletekből, illetve a gazdag „kegyes" alapítványokból (vakufok) szár
mazó hozadékok is az ő kincstárukat gazdagították. Káldy-Nagy Gyula adatai sze
rint 1526-ban a birodalom 477 millió akcse bevételéből 116 millió akcse Egyiptom
ból származott.95 

Említett második stratégiai céljukat úgy érték el, hogy a szultánok bölcs mérték
tartást tanúsítottak a szinte második hadtestté terebélyesedett algíri janicsárokkal 
szemben. Nekik eltűrték, hogy eleinte csak hangadók legyenek a ,,dey" (béglerbég) 
divánjában, később pedig már azt is, hogy e ,,dey"-t saját köreikből válasszák. 
A janicsárlázadásnak ez a „legalizált" formája csak Algírban nyert „polgárjogot".96 

A tengeri hatalomhoz a janicsárok abszolút hatalma azonban kevésnek bizonyult. 
Ehhez matrózokra és evezősökre (küredzsik) is szükség volt. Ez utóbbi katonai rendek 
elsősorban a Spanyolországból elűzött zsidókból, mórokból, moriszkókból (keresztény 
arabok) és más (pl. dalmát) renegátokból kerültek ki. Ezekből az elemekből sokan 
szédítő karriert futottak be.97 Az oszmán kormányzat szemet hunyt a janicsárok és 
a „reisz"-ek állandó civakodása felett, bölcsen alkalmazva a „divide et impera" 
elvét. Jól tudták ugyanis, hogy a konfrontáció azonnal megszűnik, ha tengeri 
„dzsihád"-ra (értsd kalózakcióra) indulnak a hitetlenek kisebb hajókötelékei, illetve 
tengerparti városai ellen. Az oszmán flotta — ebben a szakaszban is — követte 
Kemál-reisz hagyományait, vagyis igyekezett a kisebb hajókötelékeket megcsák
lyázni, miközben a nagyobb hajórajokat messziről elkerülte. Bár Prevezánál (1538. 
szeptember 29.) tengeri csatát nyertek, Lepantónál (1571. október 7.) szinte 
egész hajóparkjukat elvesztették. A kitűnő dalmát renegát, Uludzs Ali azonban, 
aki újonnan kinevezett kapudán-ként magához ragadta az arzenálok megfeszített 
munkájával gyártott hajókat is, egy év múltán már ismét erőfölényben volt a 
Földközi-tengeren .98 

Röviden tehát: az ötödik hadászati szakasz során az oszmánok 1. likvidálták az 
anatóliai síita ellenzéket és erőt vettek a Szafavida uralmon Iránban (de nem tudták 
megsemmisíteni); 2. meghódították Szíriát, Mezopotámiát, Egyiptomot, Boldog- és 
Köves-Arábiát, valamint a Vörös-tenger partvidékét; 3. szilárdan megvetették a 
lábukat a Földközi-tenger nyugati medencéjében (a berber tartományokban); 
Magyarországban mélyen benyomultak a Habsburg örökös tartományok hátába. 
E hadászati periódusnak — és egyben az Oszmán Birodalom felfelé ívelő szakaszá
nak — végét Inalçik az 1590-ik évre teszi.99 Ezzel az időponttal azért lehet egyet
érteni, mert eddig — a lepantói tengeri csatát és a gyurgyevói vereséget kivéve — 
az oszmánok még mindenütt győzni tudtak (bár pl. mezőkeresztesi győzelmük már 
pirruszi sikernek számított.) Ettől kezdve azonban, bár hadászati vonatkozásban 
tartani tudták a XVI. század derekáig elért színvonalukat, harcászatilag gyakran 
kellett vereségeket elszenvedniük. Ami ezután következett, azt Inalçik hanyatlás
nak nevezi.100 A haderő hanyatlását eleinte csak az „éles szemű" megfigyelők vették 
észre.101 Az oszmán ház hercegeit többé nem az amászjai szandzsák hadiesemények-

95 Világtörténet, 4. k. 578—583. o. és az idevágó irodalom; az egyiptomi jövedelemmel kapcsolatban 1. Káldy-Nagy: 
Szulejmán. 137. o. 

96 Világtörténet, 4. k. 583—584. o. 
97 Turgut-reisz, Szidi-reisz, Piri-reisz, a dalmát Uludzs Ali és a magyar Piále vezirpasa stb. 
98 Zimányi Vera: Lepanto, 1571. Bp., 1983. 34—37., 104—107., 200—201., 203—206. o.; Világtörténet, 4. k . 

585—586. o. 
99 Inalçik: i. m. 3—4. o. 
100 UŐ.: i. m. 41 . o. 
101 Uő.: i. m. 51. o.-on az isztambuli angol követ jelentését idézi. 
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ben bővelkedő szinterén nevelték, hanem a Topkapi szeráj „kalickájában", ahol 
bármely pillanatban ki voltak téve a selyemzsinórnak. Az udvari és a tartományi 
közigazgatás főnökei teljes egészében korrumpálódtak, a javadalombirtokos lovasság 
lába alól a földet a nem katona (gedekli) birtokosok kihúzták, mert ők többet fizettek 
a birtok odaítéléséért. A portai katonai rabszolgák (kapi kuliári) folyton lázadoztak 
és — mivel megszűnt a keresztény fiúk összegyűjtése (devsirme), mint kiegészítési 
rendszer — ez a korábban páratlan katonai és államvezetői intézmény felhígult, 
s a kiváltságok miatt túlszaporodott. Lassan csak „tiszteletbeli" katonákká váltak, 
mert főfoglalkozásként kéz- és földmúvességet, valamint kalmárkodást űztek. 
A telkes és adómentes katonai rendeket felszámolták és helyükbe napi zsoldosokat 
fogadtak (száridzsák és szejmenek), akik — mivel a hadjáratok után elbocsátották 
őket — hatalmas rablóseregekbe tömörülve garázdálkodtak Anatóliában (az 1518-i 
anatóliai parasztfelkelés vezére után ,,dzseláli"-knak nevezték őket). A janicsárokat 
saját fiaikból (kul oglu= szolga fia, kul kardes= szolgatestvér) egészítették ki, s a ko
rábban bármelyiküktől megkövetelt, fanatikus vakmerőséget igénylő feladatokra 
külön, jól megfizetett osztagokat, a ,,szerdengecsti"-ket (,,akik fejüket átlépték") 
hoztak létre102. Mindezek olyan körülmények között következtek be, amikor az Osz
mán Birodalom — mivel I. Szulejmán uralkodása alatt elérte a hagyományos közel-
keleti kultúra és termelés teljességét—önelégültté vált, befelé fordult, s így elkerülte a 
figyelmét, hogy a humanizálódó (értsd: „kapitalizálódó") Európa megszabadul a kö
zépkor minden maradványától, miközben a Birodalom mereven elzárkózik minden 
új jelenség befogadásától.103 

777. A haderő háborúra való felkészítésének néhány vonása 

A reguláris és félreguláris állomány nevelése és képzése a felkészítés központi 
kérdése volt. A janicsárok nevelését azokra az artikulusokra alapozták, melyeket 
állítólag az alapító I. Murád fektetett le. Ezek előírták a feltétlen engedelmességet, 
a testület egységét, az egyszerűséget, az iszlám iránti odaadást, a személyi kiegészí
tés módjait (pendzsik, devsirme), újoncidőt az adzsemi oglánok között, a hadi
mesterség folytonos tökéletesítését, más mesterségek tilalmát, az előléptetés rang
időhöz kötését, tiltották a nősülést és a szakállviselést, s azt, hogy a janicsárt saját 
tisztjén kívül másvalaki megbüntethesse.104 A büntetés négyféle lehetett : a) alantas 
munka a konyhán, b) börtön, c) 39 vesszőcsapás a fenyített talpára (falaka) és d) 
selyemzsinórral való megfojtás naplementekor a Rumili Hiszár nevű erődben, a nyil
vánosság kizárásával. Az odzsak gyalázatát ugyanis titkolták, de ugyanakkor a 
holttest vízbedobásakor eldördült ágyúlövésből mindenki tudta, hogy elítélt jani
csárt „temetnek".105 

A szigorú fegyelem legfőbb jele a tisztaság és a csend volt. Caprara di Benaglia 
leírja, hogy a táborban esténként az áhítatra szálító kiáltás után a sereg imádkozott, 
majd a padisah jólétére mondott kívánsággal és „Hu!" kiáltással zárták a napot. 
Ezt egy ágyúlövés követte, ami után a halálos csend zavarásáért kemény büntetés 
járt. A janicsár ódák tisztaságát és csendjét a kolostorokéhoz hasonlították. 

Az egész hadtest kiképzését az 54. janicsár dsemaat szervezte. E mestereket tálim-

102 A XVI. század végi, XVII. századi oszmán történészek és utazók (Pecsevi, Naima, Kjátib Cselebi, Evlia Cselebi 
stb.) már a legtermészetesebb módon szólnak a ,,kul-oglu"-król és a „szerdengecsti-vitézekről". 

103 Inalçik: i. m. 51—52. o. Természetesen a pozitivista Inalçik professzor magyarázatát az Oszmán Birodalom 
hanyatlásáról aligha fogadhatjuk el. Az utóbbi időkben napvilágot látott eszmefuttatások (pl. Szántó Imre: A végvári 
rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon. Bp., 1980. 109—111. o. és a hivatkozott irodalom) lényegében nem 
lépnek túl a Világtörténet 5. k. IX. fejezetének ismeretanyagán. Ez a probléma tehát — a Bécs és Buda ostromaival 
összefüggésben kiadott számos jubileumi közleményt is figyelembe véve — megoldásra vár. 

104 Nahoum Weismarm: Les Janissaires... Paris, 1964. 35. o. 
105 Uo. 37. o.; BnzyklopRedie... I I . k. 613. o. 
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Hódító Mehmed-korabeli janicsár, fején a fehér föveggel (ak-börk). 
Gentile Bellini rajza a British Museumban. 

hanedzsiknek nevezték, s a fegyverforgatásban leghíresebb janicsárokat és újoncokat 
helyezték oda. Basijuk nem zerkulát (tiszti föveg), hanem müdzsevéze nevű hen
geres turbánt viselt.106 Kkomplex hadgyakorlatokat a portai belső és külső szolgálat 
számára a szultáni vadászatok jelentették. Vetélkedéseik színhelye az isztambuli 
Ak-Maydán (aréna) volt, ahol — ünnepek alkalmával — hetekig tartó bemutatók, 
hadijátékok folytak. Kedvelt mutatványsorozatuk volt a muskóta- és íjlövészet, 
a futás, „küszködés", ugrás, tőr- és kopjavetés. Külön említést érdemelnek a „dzsi-
rid"-játékok. A dzsirid rövid és könnyű ébenfa rúd, melynek végén nem hegy, ha
nem gömb volt kiképezve, hogy sérülést ne okozzon. Minden török helyőrség rendel
kezett dzsirid-játszótérrel (Isztambulban az edirnei kapu mellett mező volt erre 
kijelölve). 

106 Uo. 36—37. o.; Decsy: i. m. I I . k. 307—309. o.; Bammer: GOR IV. k. 389. o. és V. k. 340. o.; ÜŐ.: ORSS I I . 
k. 212. o. 
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Falaka-fenyítés 

A játék abból állt, hogy több lovas egyszerre dobta, illetve elkapta, majd újra 
visszadobta a feléje repülő dzsiridet. Minden janicsár mestere volt a tőrdobásnak, 
melyet hatalmas erővel tudtak célba juttatni. Kiképezték őket a számszeríj és a 
parittya használatára, a kard, a szablya ós a jatagán forgatására, sőt az olyan szükség
eszközökkel való hadakozásra is, mint pl. a cséphadaró, ostor, bárd. Csónakázni és 
búvárkodni nagyszerűen tudtak és ügyesen ugrottak fel az ügető lovas mögé.107 

A janicsárok szigorú fegyelmezésének ellentmondanak az Oszmán Birodalom leg
szörnyűbb jelenségeinek tartott janicsárlázadások, melyeknek vagy átszervezés, 
vagy „soron kívüli" hadjárat lett a következménye; ezért mindenképpen hadászati 
jelentőségük volt. Olyan elitcsapatok, akiktől közvetlenül függött egy uralkodó ha
talma, gyakran lázadtak, sőt a hatalmat is átvették. Az irodalom megemlíti Théba 
líbiai zsoldosait, a római praetoriánusokat, az Abbaszida kalifák turkomán testőreit 
és az egyiptomi mamelukokat, akik nemcsak hogy fellázadtak, de saját soraikból 
választottak uralkodókat.108 Az oszmán haderőben a janicsárok lázongtak a leg
többet, de fellázadtak a kísérőlovas bölükök, az adzsemi oglánok, sőt — horribile 
dictu — még az ulemák is. Joseph von Hammer húsz nagyméretű janicsárlázadásról 
(Aufruhr) és negyvennégy felkelésről (Aufstand) számol be. A rendszeres „féktelen-

107 Decsy: i. m. I I . k. 216., 225., 266., 348. o.; Karácson Imre: Evlija Cselebi török világutazó magyarországi uta
zásai. I—II. k. Bp., 1904—1908., I . k. 10. o., a 3. sz. lábjegyzet. 

108 Világtörténet képekben. I. kötet, Bp., 1981.107. o.; Dr. Lázár Gyula: Az ozmán uralom története Európában. 
Bp., 1877. 9. o.; Basilike D. Papoulia: Ursprung und Wesen der „Knabenlese" im osmanischen Reich. München, 
1963. 12—34. o.; Hammer: OESS I I . k. 193. o. 
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ségeket" nem is veszi nyilvántartásba.109 A janicsárok rendszerint akkor lázadtak, 
ha a hosszú béke miatt elestek a zsákmánytól, vagy ha a szultán gyáva volt és ki
csapongó életet folytatott. Sok lázadás oka volt a pénzrontás (a zsold vásárlóérté
kének csökkenése), a trónralépési ajándék (bahsis) csekély volta, a hadban való 
nélkülözés, a szabad rablás tiltása, s végül, ha „a Birodalom Oszlopai és Nagyjai" 
olyan oszmán herceget akarták trónra ültetni, akit a janicsárok nem kedveltek. 
A lázadás lefolyásának megvolt a maga forgatókönyve. Ha a janicsárok elégedettek 
voltak, akkor a negyedévi zsoldfizetés alkalmával mohón rohantak a rizses birka
húsra, amivel ilyenkor a szultán, helyőrségeikben, megvendégelte őket. Ezt tapasz
talva a vezetők és gazdagok fellélegeztek. Ha a piláfot csendben, vagy halkan mo
rogva érintetlenül hagyták, ez néhány nagyméltóságnak a fejébe, a szultánnak pedig 
esetleg a trónjába kerülhetett. Az események ezután két változat szerint bontakot-
hattak ki: a) Ha a janicsárok a zsoldfizetés helyén borították fel a kondért (mely a 
zászlónál is becsesebb palládiumuk volt), akkor mindenki —a szultán is—menekült, 
amerre látott, b) Előfordult, hogy az isztambuli Ot-meydán (húsos tér) mellett 
épült laktanyájuk előtt kezdték főzni a „felkelés levesét", s közben vagy a tűzhely 
köré, vagy a laktanya közepén épült templomba (orta dzsámi) gyülekeztek, ahol 
bektasi szerzeteseik lázító beszédekkel ingerelték őket. Ha az általuk követelt fejek 
megjelentek a Topkapi szeráj kapuján, akkor rendszerint nem borították ki a levest. 
Ha viszont felborult a kondér, akkor néhány napig senki sem volt biztonságban. 
A szultáni tanács tagjainak palotáival kezdték. Akiket ott találtak, kardélre hányták, 
kincseiket elrabolták, háremüket meggyalázták. Ezután a bazárok és a dzimmik 
(nem muzulmánok) következtek ; raboltak, öltek, gyújtogattak. Néhány nap után 
a főmufti kihozatta a próféta zászlaját és minden igazhitűt felszólított, hogy gyüle
kezzen köréje. A fővárosban ekkor a lázadók sikoltozva és jajgatva „megbánták 
bűneiket", majd ódáikba vonultak. Az új vezetés néhány „mély érzelmű, de magas 
szenvedélyű"110 janicsárt megfojtatott, s az élet — rendszerint egy új hadjárattal, 
mely egy időre elfoglalta az odzsakot — ment a maga útján tovább. 

A XVI. század végéig hat nagyméretű janicsárlázadás zajlott le. 1444-ben a bi
rodalom végveszélybe került, mert az Ulászló vezette nemzetközi keresztes sereg 
behatolt a Balkánra. A fiatal II. Mehmed nem volt képes úrrá lenni a helyzeten 
(pánik, tűzvész, a mulk- és vakufurak passzivitása stb., továbbá kényszerű pénz
rontás), ezért egy óriási janicsárlázadás visszahozta II. Murádot magnéziai száműze
téséből, aki Várnánál legyőzte a kereszteseket.111 

1481-ben, Hódító Mehmed halálakor, üres államkassza várt az új szultánra. 
A nagyvezir, Nisáni Ahmed, titokban mindkét herceget, Bajezidot és Dzsemet is 
értesítette. A janicsárok bálványa, Gedik Ahmed pasa ekkor fellázította a janicsá
rokat, akik II. Bajezid beérkeztéig „féken tartották" a Dzsem-pártiakat.112 1512-ben 
egy hatalmas janicsárlázadás biztosította, hogy az öreg II. Bajezid mondjon le és 
helyét legfiatalabb, de legharciasabb fiának, Javuz („Éles") Szelimnek adja át. 
1514-ben az oszmán haderő hallatlan megpróbáltatások árán („éhségmenet") jutott 
el Csaldiránig, ahol Éles Szelim a magával cipelt ágyúkkal elsöpörte a perzsákat. 
A lázadó janicsárok azonban megakadályozták, hogy Izmail sah seregét üldözhesse, 
ezért az újból összeszedhette magát.113 1525-ben — amíg a fiatal I. (Nagy) Szulejmán 
vadászott — a janicsárok, azt hangoztatván, hogy „már három tavasz múlik el had
járat nélkül", fellázadtak. Bár a hirtelen ott termett szultán erélyes fellépése meg
előzte a felkelés elharapózását, 1526-ban mégis el kellett indulnia Magyarország ellen 

109 Kammer: GOR X. k. 485. o.-on felsorolja a lázadások és felkelések részletezésének lelőhelyeit. 
110 Hammer: ORSS II. k. 199—200. o.; Ľecsy: i. m. II. k. 204—207., 265—275. o. 
111 Hammer: GOR. I. k. 466. o. 
112 Uo. II. k. 251. o.; Inalçik: i. m. 30. o. 
113 Hammer: GOR II. k. 363., 411. és 420. o. 
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Dzsirid-játék Isztambul ediruei kapujánál 

(a francia I Ferenc segélykéréséről már útközben szerzett tudomást). 1529-ben a gyor
san elfoglalt Budán a szultán megakadályozta a zsákmányolást, mert Zapolyanak 
szövetségesi hűséget esküdött. A bahsist követelő janicsárok Ibrahim nagyvezirt 
bezavarták egy templomba, a szekbán basinak, saját vezérüknek pedig kővel betör
ték a fejét. így e „kutyapecér főnök" pár nap múlva bizonyara bekötött fejjel 
„ültette trónra Yánus kralt", mert ő volt megbízva Zápolya beiktatásával. 1589-

114 Uo III k 43. o.; Thúry: i. m. I. k. 334. o. (Szulejmán naplói). A nagyvezir megvitatásáról és a szekbán 
basi fejének betöréséről minden korabeli oszmán történetíró beszámol. 
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Nagyvezir testőreitől környezve 

ben Mahmud defterdár — a pipogya III . Murád parancsára — a pénz ezüsttartalmá
nak csökkentésével ellensúlyozta az állami deficitet. Ezt oly nagyméretű janicsár
lázadás követte, melynek során a dühödt portaszolgák behatoltak a szerájba és csak 
a kertész- és favágó testőrök (bosztandzsik és baltadzsik) tudták véres küzdelemmel 
kiszorítani őket a kapuhoz, ahová azonban kiküldték a defterdár és mások fejét.115 

Ettől kezdve a janicsároktól a beglerbégségeket és fejedelemségeket de facto meg 
kellett vásárolni. 

A lovassági kiképzésről a vallon származású Busbecq egykori osztrák követtől 

115 Hammer: GOB, IV. k. 192—193. o. 
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tudjuk meg a legtöbbet. „Nem volt daliásabb látvány egy ilyen török lovasnál 
— írja a követ a szipáhi oglánokról —, amikor kappadókiai, szíriai vagy másfajta 
— a legnemesebbekből való — paripáján... ellovagolt." Két oldalán tarsoly volt; 
az egyikben íj, a másikban nyilak. Balkezén kis bőrpajzs, jobbkezét szabadon hagyta, 
de a nyereg és lábszára között könnyű lándzsa szorult, amit alkalomadtán jobbkezével 
használt. Ilyenkor az íját balkarján, a pajzs mögött lógatta. Busbecq az akkori 
világ legjobb lovasainak tartotta őket. Ezt a lóhoz fűződő viszonyuknak köszönhet
ték, „...már a csikót úgy gondozzák, mint a gyermeket; a tanulékony állatot idővel 
az urához... való alkalmazkodásra idomítják, akit mindenkor... követ; nyakát és 
sörényét mindenféle amulettekkel ékesítik, ezáltal védve a gonosz... rontástól; 
botot és ostort szinte sohasem használtak... A tüzes csataparipa a büszke szipáhi 
egyetlen jelére alsó lábszárát földre hajtotta, megkönnyítve ezzel a felszállást... 
Gazdáját már ha messziről észrevette, barátságosan nyerített feléje... A hűséges 
állatot egyforma gonddal ápolták menetben, hadban és istállóban."116 

A javadalombirtokos szipáhi szintén legjobb barátjaként és életmentőjeként kezelte 
a paripát, de a legszegényebb török irreguláris harcos is cifrán felszerszámozta, a far
kába font amulettekkel óvta rontás ellen a hátasát. A szipáhik feleltek saját vasas 
katonáik képzéséért is. A lovaglás különböző módjainak (lépés, ügetés, vágta) elsajá
títása után ugratás, lóról, vagy lóra szállás vágta közben, különböző fegyverek hasz
nálata, dzsirid-dobás és -elkapás, illetve a feléje repülő fegyver előli kitérés, s azok 
visszadobása következett.117 Ünnepnapokon az ezredek (szubasilikok) összegyűltek és 
kötelékkiképzést folytattak, miközben a felszerelés és felkészülés feletti szemle is 
lezajlott. A kötelékkiképzés szoros egymás melletti lovaglásból, egybecsatolt rendből 
való hirtelen szétugratásból, az abba való ismételt benyargalásból állt.118 Lovaikat 
a szipáhik kétnapi, az akindzsik egy heti takarmányozás nélküli hadrafoghatóságra 
edzették. Magyarországi György barát, egykori török rab, az akindzsik portyára 
való felkészülését „ördögi sugallatnak" tartotta. Szerinte egy hétig ember és ló 
éjjel-nappal képes úgy száguldozni, hogy bajt nem szenvednek.119 Minden hadirend 
elsajátította a táborverés tudományát. A janicsárok — akár laktanyában, akár sá
torban — csupán egy darab bőrön aludtak. Marsigli — török fogságot is megjárt — 
hadmérnök tábornok a lovassági tábort „valóságos labyrintusnak" nevezi, a sok 
sátorcövek, a karókhoz kötözött lovak, a tűzhelyek és latrinák miatt, mely „a törö
kök részére éppoly kényelmetlen, mint a keresztények számára, ha meg akarják azt 
rohamozni."120 A zsoldos fólreguláris elemek (fáriszok, beslik, günüllük stb.) mindent 
elkövettek, hogy bajvívókként hírnévre tegyenek szert, mert a mái defterdárok csak 
így fogadták őket a váragák zsoldjába. A levantei matrózok és a „nőtlenek" (asza-
bok) apáról fiúra örökölték a tengerész mesterséget, a hajóácsolást, a szigetelést és 
búvárkodást.121 

A vezetőképzés folyamatában a devsirme-rendszert összekapcsolták az „elit"-
rendszerrel. Az előbbivel biztosították, hogy egyes etnikumok pozitív tulajdonságai 
katonai célokat szolgáljanak, az utóbbival a legtehetségesebb személyeket szelek
tálták ki. A hadvezérek képzéséről keveset tudunk, de a hadjáratok és csaták sikerei 
magukért beszélnek. 

116 Busbecq-et idézi Zinkeisen i. m. I I I . k. 169—171. o. 
117 Decsy: i. m. I I . k. 262—263. o. 
118 Iorga: i. m. I. 497. o. 
119 Tardy: i. m. 64—65. o. 
120 Kreutel: Kara Mustafa... 69., 334. o. 
121 Decsy: i. m. I I . k. 233—235. o. 
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IV. Mozgósítás, felvonulás, összpontosítás; menet, csata és ostrom 

Ha a szultánok győzelmi híradásait (fethnáme) tanulmányozzuk, megállapítható, 
hogy az oszmán hadvezetés a támadó hadjáratait évekkel korábban elhatározta, s 
legfeljebb egy janicsárlázadás miatt hozta csak előbbre. Megtorló és védelmi hadi
tevékenységre szükség szerint került sor. Pl. az 1521-i belgrádi hadjárat fethnámé-
jában I. Szulejmán már bejelentette, ,,...hogy idő folytán a kedvező alkalmat kilesve, 
végrehajtható lesz bosszúm..."122, ami 1526-ban be is következett. Ha az oszmán kor
mányzat hadjáratot határozott el, annak két fontos külső jele volt: a) az ellenséges 
állam követeinek bebörtönzése (látszólag azért, hogy megóvják őket a „népharag"-
tól, valójában az ellenfél nyakába varrt „casus belli" miatt) ; b) a próféta zászlajának 
nyilvános kibontása. Bizonyos következtetésekre a gabona-, rizs- és vágóállat-fel
vásárlásokból, továbbá a folyami hajók gyártásának, javításának megélénküléséből 
is lehetett jutni, bár a hadjárat irányára ezek kevésbé utaltak, mivel a készletek 
bárhol felhasználhatók voltak.123 Lütfi pasa — letett nagy vezír — „Aszaf-náme"-
(Vezirek könyve) című művében részletesen foglalkozik a hadjárat megszervezésé
vel.124 A mozgósítás körülményeiről Kemálpasazádét és Ferdit tanulmányozva ka
punk átfogó képet. Európai hadjárat esetén az anatóliai és afrikai; ázsiai hadviselés
kor pedig a ruméliai peremtartományok helytartó pasái részére „...küldött megmásít
hatatlan parancs... úgy hangzott, hogy a legnagyobb buzgalmat fejtsék ki a kor
mányzásuk alatt lévő tartományok hadseregének kiállításában..." abból a célból, 
„...hogy ha az országban a lázadás szörnyetege ütné fel a fejét, azonnal végezhesse
nek a gonoszokkal..."125 Különös gondot fordítottak a kapudán ketkhudák hajó
rajainak járőrözésére és a mekkai zarándokok oltalmazására. E firmánokkal együtt 
a hadjáratra kirendelt béglerbégek is parancsot kaptak, hogy szandzsákjaikat mikor 
és hol szemléljék meg. 

A portaszolgák összevonása Európában Halkali-Binár, Ázsiában Szkutari (Üszkü-
dar) állomáson került sor. Szemle után a szultán elvonult velük az egész hadrakelt 
haderő szemlehelyére, melyeket a szandzsákoknak a szultáni udvar beérkezte előtt 
két héttel kellett elérni és mire a padisah odaért, a szubasilikok ós szandzsákok szem
léjének tulajdonképpen meg kellett történni. E helyek Európában Szófia környékén, 
Ázsiában pedig Biga mezején voltak kijelölve. Hadászati megtévesztést mindig alkal
maztak, mert az összpontosítási körletből több menetvonalon, különböző irányokban, 
haladtak, így a hegyszorosoknál gyorsabban áthaladtak, s az ellenség sem fedte fel 
időben a hadjárat célját, melyet csak az ún. „fegyverkiosztás" körletében hoztak 
a saját seregeik tudomására. Ez az ellenséges határ közelében kijelölt hely egyben 
második szemlehely is volt, mert a hadvezetés nem bízott az első szemle végrehajtá
sának pontosságában, továbbá a két körlet között még sok csapat érkezett be.126 

A menet rendjéről eltérő forrásadatok állnak rendelkezésre 127. Sablont nem lehet 
felállítani, mert a hadvezetés gyakran változtatta az egyes oszlopok helyét (külö
nösen az anatóliai és karamáni lovasságot parancsolták hátra vagy félre, mert elöl 
haladva annyira kifosztották az útvonal környékét, hogy hátul éhínség és takar
mányhiány következett be). À sereg elővédje előtt a müszellem szandzsákbégek 

122 Thúry: i. m. I . S76. o. 
123 1517 után a gabona zömét Egyiptomban gyűjtötték be és hajón szállították Trapezuntba, vagy a Dunára. 
124 Rudolf Tschudi: Das Asafname des Lutfi Pascha. Leipzig, 1910. 
125 Thúry: i. m. I . k. 194—196. o. 
126 Ha a hadjáratokat egyenként tanulmányozzuk, Európában Filippopolisznál (Plovdiv; itt csatlakoztak a szul

tánhoz az ázsiai csapatok) is és Szófiánál is voltak szemlehelyek. A balkáni szorosokon túliak az előző, az inneniek-
pedig az utóbbi hslyen gyülekeztek. A határbiztosító erők Szófia és Belgrád (1526 után Eszék) között soroltak be a 
seregbe. Hammer: GOB II I . k.-ben közzéteszi I. Szelim és Szulejmán ázsiai hadjáratainak naplóit is. A haderő 1514-
ben Kücsük Szengli-nél (Szivász mellett), 1533—1534-ben Aleppónál (Haleb), 1553-ban Zaraman-Ereglinál össz
pontosult. 

127 Navagero és Trevisano megfigyeléseit Zinkeisen közli i. m. I I I . k. 268—272. o.;l. még Kdldy-Nagy: Disszer
táció... 389—399. o. 
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Pata-telkes jáják 

(esetenként a táborverő főnökök) által irányított jáják, köz-müszellemek, dzsere-
horok — esetleg aszabok — átjárókat készítettek a hegy szorosokon, nagyobb folyó
kon, kiegészítve ezzel az állandóan ott élő derbendzsik munkáját. Ahol szükséges 
volt, járhatóvá tették a kátyús utakat. Az akindzsik (a XVII. századtól a tatárok) és a 
száridzsák (anatóliai földnélküli napibéresek, akik békében bandákba verődve garáz
dálkodtak), illetve a csarkadzsik lovon, az aszabok pedig gyalogszerrel — az első 
lépcső előtt több nap járóföldnyire — felderítést végeztek, a kedvező táborhelyek
ről, itatási, legeltetési lehetőségekről tájékoztatták a hadvezetést és a müszelleme-
ket, akik szűkös vízlelőhelyek esetén kutakat is ástak (az oszmán haderőben levő 
tevék, lovak, öszvérek, bivalyok száma jóval felülmúlta a személyi állomány lét
számát, nem is beszélve a rengeteg kutyáról).128 Amikor az előhad elérte az Oszmán 
Birodalom határát, külön parancsra, megkezdték „Káfirisztán" rémítő dúlását. 

A sereg első lépcsőjében rendszerint annak a földrésznek a lovashadtestei menetel
tek, amelyek területén a hadjárat zajlott. E hadtestek magukba foglalták a java
dalombirtokosokat és vasasaikat, a pasa-katonaságot és maguk előtt terelték azokat 
az összeírt fél- és irreguláris erőket, amelyeket a fővezér nem rendelt az elővédbe. 
A második lépcsőben — néha külön menetvonalon — a szultán haladt a „Birodalom 
Oszlopaival és Nagyjaival", a kapi-kullári által közrefogva. A menetet a szultáni 

128 Zinkeisen: i.m. I I I . 270-272. o.; Meydan Larousse: Osmanli imparatorlugu címszó, 9. k., 655. o. 
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Tábori zenekar 

tábort és az állami arzenált szállító málhásállat sorok (katar) nyitották meg, köztük 
az ágyúszekerekkel, a tüzér, műszaki, szállító és kiszolgáló szervezetekkel. Utánuk 
a hat kisérőbölük lovagolt, lándzsáikon saját bölükjeik zászlócskái. Menetrendjük 
úgy épült fel, hogy a) a szipáhi-oglánok, diváni-csausok és főapródok dísztestőrséget 
alkottak, b) a szilah-dárok a padisah menetvonalát két oldalon földkupacokba tűzött 
tugokkal jelölték, más részeik ,,a hét diadalmas zászlót és ugyanannyi fehér lofarkas 
standardot" vitték, illetve a csodálatos vezetéklovakat vezették, c) Az ulufedzsik 
részben ügyeltek az alajok (itt: menetoszlopok) rendjére, részben őrizték a hadi
pénztárt és d) — a garib dzsigitekkkel együtt — két oldalról óvták azt a több száz 
emírt, akik a prófétai ereklyéket kísérték.129 Ezután a szeráji tisztségviselők és népes 
kíséretük, majd a menetközben csatlakozó orták révén egyre gyarapodó janicsár 
falanx közepén maga a szultán következett. Előtte 400 zenész csapott „siketítő 
zajt". Közvetlenül a „nagyurat" 400 balkezes (szolak) és 70 kengyelfutó (pejk) 
környezte, akik hidaknál, útszűkületeknél előreszaladva és kétoldalt felsorakozva 
biztosították zavartalan átkelését. A kapi-kullári menetét a vízhordók, majd a na
gyobb városok kiváltságos kalmárjai, csiszárjai, tőzsérei, önkéntes orvosai, sebészei, 
dervisei stb. zárták be.130 

Harmadik lépcsőben a segélyhadak, a derékhad két szárnyán, egy-két napi menet
távolságban, távolbiztosítást és takarmánybeszerzést végeztek. A hadrakelt sereg 

129 A próféta zászlaját I . Szelim vitte 1517-ben Damaszkuszba, majd 1594-ben 1000 janicsár előbb a Magyar
országba induló sereghez, onnan pedig Isztambulba hozta. Először 1597-ben vitte I I I . Mehmed magával a hadba. 
Külön sereget képeztek 300 emírből, akik élén a Kakib al-Asráf és a galátai molla haladt. Tudjuk, hogy a mezőkeresz
tesi csatában a nevezett szultán felvette Mohamed kaftánját és kibontotta a rongyos zöld zászlót, amely akkor már 
Omár és Otmán kalifák jeleivel is el volt látva és több tokba burkolva. (Enzyklopäedie... IV. k. 161. o.). 

130 A kapi-kullári menetrendjét Gtízel Szinán esaus oszmán krónikás írja legrészletesebben le, amikor Edirnéből 
kivonult az 1543. évi hadjáratra (1. Thúry: i. m. I I . k. 288. o.-tól). A janicsár ortákat is sok zenekar kísérte, akik síp
jaikkal, trombitáikkal, „nagy ládáikkal" (dob) és „zil" nevű csengettyűs hangszereikkel fülsiketítő lármát csaptak. 
Az oszlopok élén a janicsár költők haladtak, fejükön nemezkalpag, hátukon tigrisbőr kacagány. Műveiket — zil-lel 
kísérve — oly harsányan adták elő, hogy egy óra járásra is hallani lehetett a sikamlós kurjantgatásaikat, amiket 
a többek betanultak és kórusban énekeltek {Weismann: i. m. 28. o.). 
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menetrendjét a hadjárattal nem érintett földrész javadalombirtokos, fél- és irregu
láris hadai zárták. Mögöttük a gabonabiztosok (mübajadzsik) gyakran 40 000 tevé
ből és ugyanannyi öszvérből álló iszonyú csordái és a főmészáros (kasszab basi) 
vágóállat-nyájai verték az égig a port. A hadat több nap járóföldnyi hosszúra nyúlt 
„hívatlan" gyülevész népség is követte.131 Az oszmánok éjfélkor kezdték a menete
lést és délben táboroztak le. 

Az oszmán csatarend fejlődésében több korszak különböztethető meg. Bertrandon 
de la Brocquière burgundiai lovag 1433-ból származó útleírásában feltehetően a gázi-
portyán folytatott harcmódot írja le. A derék lovag kiemeli, hogy az ellenség meg
lépése céljából csendben három napi járóföldet tesznek meg, melyet herélt lovaiknak132, 
és könnyű fegyverzetüknek köszönhetnek. Hegyes vidéken és erdőkben csoportokra 
oszolva, több oldalról támadnak (az ilyen harcmód klasszikus példája volt Szirpszin-
dijinél 1364-ben,a,,Szerbek veszedelme" nevű ütközet, melyben Hadzsi Ilibek határ
bég az övénél nagyobb létszámú sereget semmisített meg.)133 Ha az ellenség hadrendben 
van, akkor körülnyargalászva megbontják, futást színlelnek és oly ügyesen lőnek, 
hogy szinte soha sem tévesztik el a lovast, vagy lovát. „Tobolkán" van a nyergükre 
kötve, amivel jelt adnak és vezéreik köré gyülekeznek. Ütközetben a lovak fölé tüzet 
hajigálnak, a had élére tevéket állítanak és a lovak felé kergetik, miáltal azok meg
vadulnak.134 A teve-probléma minduntalan felbukkan a török krónikákban. A ló 
ugyanis irtózik a tevétől, így megvadul és menekül előle. (Bár az 1389-i rigómezei 
csatában sem állították élre a tevéket, mert attól tartottak, hogy az ellenség vissza
felé is űzheti azokat; a teve-probléma csak a várnai csatától kezdve oldódott meg 
úgy, hogy a csúnya állatokat a janicsár négyszög mögé állították — állítólag azért, 
hogy a janicsárok ne tudjanak szökdösni, valójában a kézi tűzfegyverek elterjedése 
miatt, hogy ezek használatát a tevék ne gátolják). 

Nicolae lorga, kitűnő román turkológus szerint a csatarend magva a körülárkolt 
szultáni tábor volt, ezen belül helyezkedtek el a janicsárok is. A jáják, müszellemek, 
dzserehorok vonalát hasonló árok fedezte. Az árkokban hegyes karók voltak leütve 
és vaslánc szegélyezte. A tartományi lovasság a két szárnyat képezte. A csatát a 
lesállásba helyezett aszabok és akindzsik vezették be, utánuk a szipáhik támadtak. 
A sikertelenség — írja Khalkokondülasz — nem jelentette az ellenség győzelmét, 
mert gyors visszavonulás közben nyílzáport lőttek rájuk. A nyilak nem egymásután 
jöttek — tudósít Alexius, Gallipoli püspöke — hanem „mint a felhő, mely az eget 
sötétbe borította. Ilyen nyílzápor után a föld ... fanyelekkel és vashegyekkel volt 
betakarva." A lovasság az ellenség körülzárására törekedett; támpont a janicsárok 
vasfala volt.135 

OsztrovicaiKonsztantin, sok csatát megélt egykori janicsár, híres „Emlékiratában" 
a közkatona szemével magyarázza az eseményeket. Szerinte az őket övező mély 
árok éles fegyverekkel volt teledobálva (mások szerint óriási pajzsokat tűztek az 
árok elé). Várnánál sok janicsár megszökött a magas hangafűben, a szultán is csak 
azért nem tudott „elillanni", mert körbe volt véve kapi kulukkal. A janicsároktól és 
az udvari csapatoktól jobbra és balra a béglerbégek hűbéres és vadász (dzserehor) 
lovassága, a vezérek mellett a voj vodák (szandzsákbégek) és 50—50 szubasi állt (?). 
A továbbiakban érzékletesen ír a dobok földrengető pörgéséről és a gyűlölt csausok
ról, akik pálcával és buzogánnyal „terelték harcba" a katonákat. Már mint újra 
keresztény azt javasolja az olvasónak, hogy csatában tüzes nyilakkal vadítsák meg 
a janicsárok mögötti tevéket, továbbá óvja a lovagokat a nehéz fegyverektől és 

131. Zinkeisen: i. m. I I I . k. 268-272 o. 
132 Magyarországi György barát, adatait a török had herélt lovairól 1. Tardy: i. m. 78. o. 
133 A régi Oszmán Névtelen két változatban is előadja a szirpszindiji csatát; 1. Giese: Anonym... 33—34. o. 
134 A burgundi lovag útibeszámolóját közli Szamota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán fél

szigeten. Bp., 1891. 85—86. o. 
135 lorga: i. m. I. k. 485—486. o. 
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Tevés tüzér 

felszereléstől, mert ,,...ha te vadászol a törökre, ő elmenekül, de ha ő vadászik rád, 
nehezen tudsz tőle elszakadni!"136 

A XVI. század jelentős ütközeteiben (Csaldirán, Dabik, Mohács, Mezőkeresztes 
stb.) az oszmánok már olyan kiforrott csatarendben álltak fel, amely felölelte az ősi 
arab és mongol alakzatokat, lehetővé tette a lovasnomád tőrbecsalást és a tűzfegy-

130 Renate Lachmann: Memorien eines Janitscharen oder Türkische Chronik... Graz, Wien, Köln, é. n. 99., 155—156.. 
159—160. o. 
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verek hatékony alkalmazását. E csatarendet a keresztély hadtudósok „acies lunata"-
nak (félhold) nevezték.137 Az acies lunata öt elemből állt. 1. a jobbszárny (szagkol) és 
2. a balszárny (szolkol). Az iszlám a baloldalt tartja tisztesebbnek, ezért látszólag a 
„vendég" — vagyis a másik földrészről átjött — seregtest került a balszárnyra 
(Európában az anatóliai, Ázsiában a rumékai). Valójában annak a földrésznek a 
lovasságát, ahol a hadjárat folyt, nagyobb létszámban mozgósították, s az átkarolást, 
áttörést a jobbszárnyon kísérelték meg. 3. Középen (dib-alaj) a janicsár négyszög 
foglalt állást, belül saját agája törzskarával, előttük pedig összeláncolt szekerekből, 
vagy hegyes karókból képzett akadályt állítottak. 

A szekerek előtt, vagy azokra felmálházva, a nehéztüzérség foglalt tüzelőállást. 
Ha a janicsár muskéták és lövegek együttes tűzhatása val számoltak (pl. Csaldirán, 
Ridania), akkor a nehéztüzérség — kettéosztva — a janicsár négyszög szárnyaira 
került, s az aszabok a lövegek mögött álltak fel. A könnyű lövegpark — szintén 
összeláncolva — a szárnyakon, rejtve került alkalmazásra. A janicsárok mögött 
— mélységben tagolva — a kapi-kullári többi eleme, s jól hátul, béklyóba vert lábú 
lován ülve, a szultán helyezkedett el. Balkezes és kengyelfutó testőrségén kívül, a 
XVII. században már a kertésztestőrség (bosztandzsik) is körülvette.138 4. A derék
had előtt aszabok, martalócok, dzserehorok, jamadzsik, s egyéb fél- és irreguláris 
gyalognép — ütköző előhadként (csarkadzs) — bontakozott szét, de ,,a senki földjén" 
félreguláris könnyűlovasság is biztosította a csatarend felvételét. 5. A hát- vagy utó
védet (dümdár) a portyákról bevont, zömében könnyűlovasság (akindzsik, tatárok, 
a sereghez csatlakozó fáriszok, beslik, günüllük stb.) alkotta, akik igyekeztek még a 
csata előtt „oldalazni". A vazallus segélyhadakat a tartományilag illetékes béglerbég 
osztotta be (bár pl. Ankaránál a teljes balszárnyat szerb páncélos lovasságból állí
tották ki). A csatarend mögött, jelentős távolságra, szekérvárral oltalmazva és a 
kijelölt kapi-kuluk által védelmezve, a tábor helyezkedett el.139 

A csatát rendszerint rituális mosdás és ima előzte meg. Ennek végeztével megszó
laltak zenekarok (duval zurna), melyeknek csatadöntő szerepük lehetett, mert ha 
elhallgattak, kitört a pánik (pl. Szalánkeménnél)140 A csatát a szerdengecstik (fejü
kön túllépők — önkéntes janicsárok és szipáhik), aszabok és más önkéntesek — éles 
sikoltozással kísért — rohama vezette be, akik — rövid öldöklés és az ellenség 
sorainak megbontása után — látszólag megfutamodtak (ősi nomád módszer), az 
őket üldöző ellenséget középen és a szárnyakon a tüzérség elé csalogatták, majd 
adott jelre (zenekar) szétnyíltak, lefeküdtek, vagy a lövegek mögé kerültek, s így az 
össztüzet lehetővé tették. A janicsárok vagy bekapcsolódtak az össztűzbe, vagy a 
tüzérségi tűz után — íjakkal, számszeríjakkal, muskétákkal — arc-, vagy oldalazó 
tüzeket lőttek (pl. Csaldiránnál a mögéjük betört perzsa lovasságot hátrafelé tüzelve 
tizedelték meg). Az össztüzek után a szipáhik törtek előre és — a szubasik jelzéseihez 
igazodva — kisebb kötelékekben (pányváikat is használva) közelharcot vívtak, vagy 
nagyobb kötelékeikkel nyílzáport zúdítottak az ellenségre. A hátvéddel (vagy rejtett 
tartalékkal) rendszerint megkísérelték az ellenség átkarolását. Ha az ellenség véde
lemben maradt, akkor színlelt visszavonulással csalogatták ki az állásából. Bár az 
oszmánok nem kedvelték az első támadást, ilyenkor az aszabok arcból, a szipáhik 
kétoldalról, a száguldozok pedig hátulról támadtak az ellenségre. A janicsárok rend
szerint nem mozdultak el a padisah (szerdár) elől, de ha az elővédet szétszórták, ők 
is rohamra indultak (ám csak háromszor, többször nem). Kudarc esetén felugráltak a 

137 Decsy: i. m. I I . k. 355—360. o. (Majzoreire hivatkozik), Zinkeisen: i. m. I I I . k. 272—273. o. 
138 Hammer: OE.SS I I . k. 239—241. o.; Decsy: i. m. I I . k. 225—226. o.; Tschudi: Aszafnáme... 24. o. 
139 A tábor védőrségéhez — a meterdzsik, az ulufedzsik és garibok részein kívül — a szultáni, veziri és emiri 

•udvartartás felfegyverzett szolgáit is hozzászámíthatjuk. 
140 Pecsevi szerint I. Szulejmán a mohácsi csata előtt a következő imát mondta valamennyi seregtest előtt: „Óh 

Istenem! Tied a sors és hatalomI Kérlek őrizd meg Muhammed népét, és ne engedd, hogy gyengéi az ádáz pogány 
kezektől összemarcangoltassanak!" (Űj Magyar Múzeum, 1860. 32—33. o.); a zenekar csatadöntő szerepéről 1. Decsy: 
i. m. I I . k. 364—365. o. 
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szipáhik mögé azok lovaira és a tábormesterek által előkészített terepszakaszon 
nyíl- és golyózáporral fogadták az üldöző ellenséget. Előfordult, hogy a látszólag 
megfutamodott seregtest ellenlökéssel semmisítette meg a tábort fosztogató ellen
séget. Ezért írja sok keresztény szerző, hogy az oszmánok visszavonulás közben a 
legveszélyesebbek.141 

A várostrom XV. századi módjára szintén Konsztantin janicsár nyújt felvilágosí
tást. Szerinte az ostrom kezdete előtt a helyszínen hatalmas ágyúkat öntenek, sok 
lőport gyártanak, majd megkezdik a vár, vagy város falainak rombolását. Mikor a 
szultán úgy látja, hogy a roham ideje elérkezett, elrendeli, hogy a barmokat a lege
lőkről tereljék a táborba (azért, hogy tulajdonosaik roham idején az ellenséggel, s ne 
azokkal foglalkozzanak). Ezután a kikiáltók hírül adják a roham időpontját, leg
inkább egy pénteki napot, továbbá a béreket is meghirdetik: aki a zászlót először 
tűzi ki egy vajdaságot (szandzsákot), a második egy szubasilikot, a harmadik egy 
cseri-basi beosztást kap. Vecsernye idején tudtul adják, hogy másnap estig böjt 
van ; mindenütt sűrűn egymás mellé rakott gyertyákat égetnek. Az éjszaka folyamán 
megszállják az árkokat, mindenki rőzseköteget és olyan létrákat hoz előre, amelyek
nek mindkét oldalán mászni lehet. A janicsárok a réseknél állást készítenek és hajnalig 
csendben várnak. Ekkor minden ágyú tüzet nyit, melynek befejeztével a létrákon a 
leggyorsabban a falakra kúsznak. Midőn a városlakók a janicsárokat megpillantják, 
vitézül küzdenek ellenük. A janicsárok egymást tolják felfelé, a többiek pedig heves 
nyíl- és golyózáporral támogatják őket. Ehhez a dobok borzalmas lármája, s az 
emberek kiáltozása vegyül. Egy ilyen csata egy-két óráig tart. Ha a keresztények a 
pogányokon ez idő alatt felülkerekednek, a csata heve lassan elalél. A roham délig 
tarthat, mert a lőszer addig elfogy, egyesek meghalnak, mások megsérülnek és min
denki kimerül. Ha a szultán megértette, hogy a rohammal nem boldogult, parancsot 
ad a felmálházásra és elvonulásra. A sérülteket előreküldi, de a sereg csak éjjel 
vonul el, hogy ne gúnyolhassák őket. Egy osztag hátramarad, melynek foglyokat 
kell ejteni, a szultán rajtuk áll bosszút. A keresztények ilyenkor legyenek óvatosak, 
mert előfordult, hogy az oszmánok, keresztényekre vadászva, birtokba vettek meg
erődített városokat (pl. Nikápoly). A szultán ígéreteit kudarc esetén is betartja; 
aki vitézül küzdött, az megkapja a jutalmát. A rokkantak a szultántól élethosszig 
tartó jó ellátást kapnak.142 

Az oszmán haderő XVI. századi várvívásának kérdései vitathatóak.143 

1. A vár vívás első mozzanata: a vár (város) gyors lerohanása vagy körülzárása. 
Ha a helyzet lehetővé tette, akkor a várat „kardcsapás nélkül", ígérettel vagy csellel 
vették birtokba (Biledzsik, Harmankaja, Gallipoli, Drinápoly, Buda). A viadalt az 
először megjelenő száguldozok kezdték azzal, hogy megkísérelték a várost (sőt a vá
rat!) „menetből" elfoglalni. Ha ez nem sikerült, akkor a főerők élén haladó tarto
mányi lovasság a várnak az érkezéssel ellentétes oldalán — lőtávolságon kívül — 
letáborozott. A szultán (fővezér) megszállta a meterdzsik által olyan helyen elő
készített vezetési pontot, ahonnan át lehetett tekinteni az ostrom részleteit. A tüzér
ség állásokat foglalt és — az aknászokkal, bomba vetőkkel együttműködve — hozzá
látott a vár rombolásához. A vár védelmi képességét korábbi kémjelentések vagy 

141 A csata lefolyását v. ö. Decsy: i. m. I I . k. 365—372. o.-on írtakkal. 
142 Lachmann: Memorien... 167—170. o. 
143 A XVI. századi várostromok technikájával utólag foglalkozó szerzők — de az írók és költők is — hajlamosak 

arra, hogy az ostromműveletek „virágkorát" élő XVII. század várharcainak mechanizmusát, melyet Sébastien de 
Vauban szinte tudománnyá művelt ki, vissza vetítsék a XVI. század várháborúira. Rázsó írja a lektori jelentésében : 
,,A korszerű ostrom technika val először 1645-ben Candia ostrománál próbálkoztak az oszmánok, a párhuzamos és 
megközelítő árkok rendszere is csak ezután vált általánossá a török ostromtechnikában." Az alapos kutatás során 
valóban sem a mindenre felfigyelő Tinódinál, sem Istvánünál, sem Zay-nál vagy Verancsicsnál, sem a többnyire 
bőbeszédű XVI. századi oszmán történészeknél nem találkozunk a ,.parallel"-nek, ,,circumvallatio"-nak, „contra-
vallatio"-nak stb. megfelelő kifejezésekkel és a számos ostromrajz sem mutat tüzérségi lőállásoknál egyebet. Ezzel 
kapcsolatban 1. még ifj. Barta János: Budavár visszavétele. Bp., 1985. 82—87. o. 
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„pribékek" (prebjeg= fiam-uram, szökevény)144 kihallgatása révén ismerték meg. 
A főirányokban alkalmazott janicsár csapatoknak rendszerint önálló sávokat jelöl
tek ki.145 Az utoljára beérkező tartományi lovasság a vár innenső oldalán ütött tábort, 
miközben a száguldozok feldúlták a környéket. A helyzettől függően néhány napi 
lövetés, zavarkeltés, megfélemlítés és a hevenyészve ásott aknák felrobbantása után 
próbaroham következett. Lőporos aknát először Belgrád 1440-i ostrománál használ
tak az oszmánok; korábban szeldzsuk-mongol módszert alkalmaztak, vagyis az alá
ásott falakat tartó támfákat felgyújtották.146 A próbarohamot aszabok és irregulári-
sok hajtották végre, a janicsárok csak akkor kapcsolódtak be, ha siker kecsegtetett. 
A cél egyfelől az alsóváros birtokba vétele, másfelől a védelem rendjének, szilárd és 
gyenge pontjainak kipuhatolása volt. 

2. Második mozzanat: Elsáncolás és a rohamokat előkészítő módszeres rombolás. 
A rendszerint sikertelen próbaroham után a saját — térközzel elválasztott — sáv-
jaikban rendezkedtek be az ostromló csapatok. A XVI. században ez még nem jelen
tette olyan bonyolult futóárokrendszerek kiépítését, kör- és vódőállások létesítését 
(circumvallatio, contravallatio), mint a XVII. században. Jószerével a lőtávolon 
kívüli táborozást, a védők állandó nyugtalanítását és kisebb vállalkozásokat foglalta 
magában. A műszaki munkák a vár körüli vizesárok lecsapolására, szilárd anyagok
kal való feltöltésére összpontosulnak. Ez azonban nem jelentette, hogy a kiszemelt 
pontok irányában — különösen a tervezett aknák galérianyílásaihoz, a falakon ütött 
réseknél készítendő ,,vállazatok"-hoz, a rohamokat támogató mozsarak kezelői és a 
lövészek, íjászok fedezékeihez — ne építettek volna árkokat. Az árkász munkát 
jáják, aszabok, müszellemek, dzserehorok, a környékről összeszedett napi béres 
parasztok végezték, a janicsárok — dohányozva és kávézva — mögöttük táboroztak. 
A falakat elérve akcióba léptek a lágumdzsik, akik a bányászokkal kiegészített árká
szok eddigi tevékenységét irányították. Különösen a szerbiai novo brdói ezüst
bányászok voltak kiváló aknászok! A földhordásra a javadalombirtokosok vasas 
katonáit (dsebelük) is igénybe vették, mert ezeknek eleve vesszőkosarakkal kellett 
hadba vonulniuk.147 Először a „huszárvárat" (besli vár) rontották le, de célszerű tűz
vezetéssel, bomba- és petárda-dobással a fellegvárban is zavart keltettek. A falak 
romboltságától függően a réseknél (ruinae muri) megkezdődött a vállazatok építése, 
de most már a védők ellentevékenységet is akadályozni kellett. Ennek aktív módja 
a tűz- és más lövőeszközök használata, passzív módja pedig a ,,tárgy"-ak (5—10 főt 
takaró, nedves bőrrel fedett tetőzet, melyet nyelekkel hordozni lehetett) alkalma
zása volt. A vállazatokhoz a szükséganyagokat a lovaikat málhásállatokként felhasz
náló szipáhik is szállították a kijelölt helyekre. A táborban időközben fegyverzeti 
és műszaki telephelyek, élelmezési körletek, bazárok alakultak ki és elmés roham
eszközök készültek (pl. Szigetvárnál a híres Ali Portug pasa kerekeken mozgatható, 
többszintes ágyútornyot ácsoltatott)148. Időközben cselekkel, árulók igénybevételé
vel, lelki ráhatásokkal próbálták az őrséget megadásra bírni. Ennek kudarca esetén, 
amikor a falak már elég romosak voltak, a résekbe a vállazatokról be lehetett ha
tolni, s az ostromszerek (tornyok, létrák, hágcsók, csáklyák, petárdák, dobható és 
akasztható bombák, könnyen hordozható faágyúk a kapuk belövésére stb.) elké
szültek, néhány megtévesztő manőver után, a sereg felkészült a döntő rohamra. Ha 

144 Zay Ferenc: Az Nándorfejírvár elvesztésének oka e vót és így eöstt. Bp., 1980. 48., 174. o. 
145 A sávok közti hézagot a rohamozásra kiszemelt pontok közötti távolság határozta meg, de legalább akkorának 

kellett lenni, hogy egy rohamosztag még közbeférjen. 
146 Bazin: i. m. I I . k. 198. o.; Decsy e módszert a rómaiaknak tulajdonítja, 1. i. m. I I . k. 419. o. 
147 Enzyklopäedie... IV. k. 833. o.; Decsy szerint a vállazatokhoz fát, követ, kavicsot, fasinákat (földdel töltött 

venyigecsomók) és földdel, homokkal töltött zsákokat használtak (i. m. I I . k. 419. o.). 
148 Bende Lajos: Sziget ostroma 1566-ban. Szigetvári Emlékkönyv, Bp., 1966. 88. o.; volt eset, amikor oly magas 

földkupacot raktak, amelyről belőhettek a várba. 
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a várat valamely oldalról tenger vagy folyam övezte, akkor ezt az oldalt összeláncolt 
vízi jármú vekkel zárták le.149 

3. Harmadik mozzanat: A döntésért folyó rohamok. Roham előtt a kikiáltók 
tudtul adták a vezér döntését és a hadiérdemekért járó jutalmakat. A papok és 
dervisek buzdítani kezdték a harcosokat, a Korán-olvasók pedig ,,Fátihá"-t éne
keltek.150 Éjjel az aknászok néhány aknát felrobbantottak, a sereg pedig — a csausok 
és ulufedzsik „közreműködésével" — felvette a rohamrendet, mely — a fő és meg
tévesztő irányokban — a következő elemekből állt: a) első hullámban, a janicsár 
sávokban a szerdengecstik és a harcos (militáns) dervisek, más sávokban az aszabok, 
martalócok és az irreguláris gyalognép részei; gránátdobók mindkét rohamosztag
félébe voltak beosztva ; b) a második hullámot — az elsővel közös készenléti helye
ken — a támogató muskétások, íjászok és számszeríjászok képezték; c) további 
hullámokat alkottak a mélységben tagolt főerők azzal a céllal, hogy az elöl rohamozók 
visszaverésében kimerült ellenségen úrrá legyenek a falakon, d) Külön hullámnak 
foghatjuk fel a tábori csendőröket, akik rohamra terelték a harcosokat, illetve a hát-
raözönlést minden eszközzel akadályozták. Ha a várba való betörés sikerrel járt, a 
tábori csendőrök gyorsan megjelentek azokon a pontokon, amelyeket a vezér meg
szabott a részükre, e) Utolsó hullámban a portaszolgákból és lóról szállított hűbére
sekből képezett tartalékok készültek fel arra, hogy a betörés pontjain, a siker kimé-
lyítése érdekében, a vezér ütközetbe vesse őket. A lóról nem szállított hűbéres és 
zsoldos lovasság, valamint az akindzsik és tatárok közel- és távolbiztosítást végez
tek. A tartalékok a szultán, vagy a vezir vezetési pontjának közelében helyezkedtek 
el, hogy — a helyzetnek megfelelően — könnyen és gyorsan lehessen velük manő
verezni. Roham előtt a harcosok a kísérők közül csak a papokat, orvosokat, kirurgu
sokat, mágusokat és a derviseket tűrték meg maguk között. 

Napkeltekor a magaslati pontokon elhelyezett tenorhangú müezzinek (alsó pap) 
imára szólítást (ezán) énekeltek, mire a sereg nedves növényzettel elvégezte a rituális 
mosdást, majd a Mekka felé mutató táblák (keblak) irányában leborultak és az elő-
imádkozók után sajátos roham-imát (gülbenk) mondtak.151 Ima után, akinek volt, kiitta 
a „maszlagot" (bódító ital), a tüzérség össztüzet lőtt, a kondakokat (faágyú) kilőtték 
a kapukra, réselzáró „boronákra", a gránátosok felrobbantották a hasonló helyekre 
akasztott bombáikat, illetve katapultokkal belőtték azokat a védők közé, az akná
szok felgyújtották a galériák töméséből kilógó kanócokat, s fülsiketítő zajjal meg
szólaltak a zenekarok. Elsőként a szerdengecstik és a bektasik („Jehova védői"), 
továbbá — reiszeik, bin-basijaik vezetésével az aszabok, harám basijaik vezetésével 
a martalócok — nagy sikoltozással (Allah!) rohantak a résekre, létráikon a falakra. 
Az öldöklő közelharc eredményeként csak ritkán sikerült egyszerre több helyen be
törni a várba, illetve a fellegvárba. Aránylag sokszor a reménytelenül megfogyatko
zott védősereg „kegyelemre" megadta magát, amikor már több rohamot képtelen 
lett volna visszaverni\ Ha az első — döntőnek számító — roham kudarcba fulladt, 
az élők pihenni vonultak, hogy erőt gyűjtsenek az újabb rohamokhoz ; a falak alját 
pedig ellepték a sebesültgyűjtők és halotteltakarítók (fosztogatók). Amikor a kirurgu
sok, dervisek, tatárok, delik ezt a tevékenységet befejezték, folytatódott a módszeres 
rombolás a következő rohamig. Ha az ostrom végleg csődöt mondott, akkor ugyan
azzal a várral rendszerint hosszú ideig nem próbálkoztak újra (pl. Rodosz, Shkodra, 
Belgrád, Eger; de van ellenpélda is: Szigetvár, Temesvár, Krója stb.). Ha egy vár 
többszöri vagy hosszadalmas ostromnak is ellenállt, akkor saját várat építettek 
mellé, vagy a közelébe (Konstantinápolynál Anadolu-Hiszár és Rumili-Hiszár, Bel-

149 Lásd pl. Konstantinápoly, Belgrád, Korfu, Otrantó ostromát. 
150 A „Fátiha" a Korán bevezető szurája; különösen sokat emlegeti Szelániki Musztafa történetíró, aki fiatalon 

egyszerű előimádkozó volt (HK 1891. 60., 208. o.). 
151 Belgrádban, 1717-ben egy átkozódó ostrom-ima szövege került elö. E szöveget — melyet Decsy közöl i. m. 

II. k. 451. o.-on — Gárdonyi: az „Egri csillagok"-ban szószerin t felhasználta. 
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A prvezai tengeri csata (1538) 

grádnál Szabács, Kréta szigetén Kandia vára, Albániában Elbaszan stb.), s végül 
ennek a segítségével vették az eredeti várat birtokba.152 

Az oszmán flotta hadjáratra való kivonulásakor a galatai „Kászim pasa arzenáljá
ból" először a Boszporusz európai oldalán fekvő Besiktashoz vonult és néhány napot 
„horgonyon" töltött. Szemle után a hűbéres és levantei legénységet itt vagy az 
Isztambul szárazföldi falainak legdélibb pontján álló „Héttorony" (Jedikula) előtt 
vette fel. Innen a Dardanellákhoz hajóztak, ahol újból horgonyt vetettek. Amikor 
továbbindultak, kétgalióta(kaljon), vagy mozgékony brikk (?) a konvoj előtt járt 
3 mérföldnyire és „vitorla alatt" mindent jelzett, amit tapasztalt. Ha a konvoj 
állomásozott, ezek az úszóegységek keresztbe állva őrködtek. A konvoj mögött a 
kapudán pasa arzenálbeli helyettese (kiaja) 10—12 gályával hátbiztosítást végzett és 
— szükség esetén — éjjel-nappal segítséget küldött.153 Bár az oszmán flotta már 
Hódító Mehmed korában ért el jelentős sikereket, „fénykora" akkor kezdődött el, 
amikor II. Bajezid szultán 1495-ben egyezségre lépett a hírhedett kalózvezérrel, 
Kemál-reisz-szel, aki—hajósnépét magával hozva — bevezette a kalóztaktikát is az 
oszmán flottánál. Kemál alvezérei (reiszek) az ellenséges hajókat — különböző 
fortélyokkal — magukhoz csalogatták, majd csatakígyókkal (kulövrin) közelről 

152 Decty: i. m. II. k. 420—421. o.; Inaleik: i. m. 23. o. 
153 Hammer: ORSS II. k. 281. o. 
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beléjük lőttek. Azután a levantei és aszab kalózok az ellenséget nyílzáporral és golyó-
özönnel árasztották el, kijelölt hányaduk pedig megcsáklyázta az ellenfél vízijár
művét , majd félelmetes csatakiáltásokkal annak fedélzetére rohantak és aki útjukba 
került, lekaszabolták.154 A kalóztaktikát Hajreddin Barbarossza a tökélyig tovább
fejlesztette és szárazföldi támadásokkal kombinálta. A sarcolásra, dúlásra kiszemelt 
partokon, szigeteken rohamosztagokat rakot t ki és a száguldozókhoz hasonló pusz
t í tásokat végzett. A török kalózok apródonként felmorzsolták az ellenfél hajóit, de a 
tengeri csatákat — amennyire csak lehetett — kerülték. A „tengeri akindzsik"-kal 
(a „saját szakállukra dolgozó" levanteiekkel) együttműködve, Mallorca szigetéig 
rémületben ta r to t ták a Földközi- és Adriai-tenger par tvidékét és kereskedőit. 

Az oszmán—török hadművészet — a maga nemében — viszonylag egységes intéz
ményrendszer volt. Ezt az „egységet" azonban éppen a benne rejlő sokféleségből 
lehet csak elvonni, mivel genetikusan a korábbi és egykorú kultúrákhoz kapcsolódó 
hadművészet-elemek egymásutániságát ; strukturálisan pedig az Oszmán Birodalom 
társadalmi felépítményének számos állami, udvari, vallási és katonai összetevőjét 
foglalta magában. Az oszmán katonai despota állam — nyilvánvalóan — az ún. 
„kelet i" t ípusú javadalombirtoklásra épült rá, mivel a termelés „ázsiai" módjának 
a szolgálat időtartamára adományozott és csakis hadiérdemekért növelhető, egyéb
ként állami földtulajdon szabta meg a kereteit (koncesszió), szemben a nyugati 
feudummal, mely az ősiség jogán általában örökölhető volt. Az oszmán ázsiai ter
melési mód előjátéka a felbomló törzsi társadalmak talaján zajlott le, amelyekben a 
nemzetiségi és törzsi arisztokrácia csak fokozatosan kapar in that ta kézbe a legelők, 
vízlelőhelyek feletti rendelkezés és a hadszervezés jogát, s így — egyebek között — 
a katonai vezetőket is kitermelte magából. A termelésnek sajátságos — faluközös
ségekre és öntözésre épülő — formája előbb hatalmas uralmi térségekben kaganá-
tusokká, fejedelemségekké (äl), majd világbirodalmakká szerveződött. A kaganá-
tusokban (türk, oguz, ujgur, karluk, bolgár, besenyő stb.) a fejedelmi kíséret még 
csak csírája az államnak. Az uralmuk alat t laza társadalmi konglomerátumba 
szerveződő népiségek „szabad" és harcképes férfi lakossága lényegében haderőt 
alkotott. Ez a „szabadság" azonban csak a házi (latens) rabszolgákhoz képest nevez
hető szabadságnak, mer t a fejedelmi kísérettől (akik között egyre több a katonai 
rabszolga) és a törzsi arisztokráciától már — de facto — függőségben vannak. 
Amikor az uralkodó törzsek arisztokratái világbirodalmakat hódítottak (pl. kínai, 
arab, mogul, szeldzsuk, mongol stb.), ezekben a népesség zöme lajstromokba (def
terekbe) összeírt, adófizető rájáknak, aratoknak (jobbágyféle földmívelők, pásztorok, 
kézművesek stb.) minősült, s közülük emelkedtek ki a javadalombirtokos udvari és 
katonai rétegek (iktadárok, t imárióták, nojanok stb.). Ezzel egyidejűleg megjelentek 
a despota uralkodók udvari és katonai rabszolgái, később pedig tipikussá vált az 
előjogokkal rendelkező portális, félreguláris hadinép fenntartása is. A „kelet i" 
feudális despota állam tehát csakis úgy képes a hatalma alá vont uralmi térségben a 
hűbériséget megszervezni és fejleszteni, ha saját alapvető intézményeit a rabszolga
ságra (kul, gilmán, gulámi) építi. 

Amikor a Közép-Ázsiából Anatóliába vándorló kicsiny, nomád jürük kaji 
bégség a X I I I . század végén megkezdte Bizánc ellen a portyázásait, amelyek — hó
dító háborúkká terebélyesedve — az oszmán világbirodalom megteremtésébe 
torkolltak, a hozzájuk csatlakozó, vagy az általuk leigázott etnikumok vezető és 
írástudó rétegeitől „kiérlelt" hadi intézményeket vehettek át , amelyeket — az 
egyetemes hadművészet akkori produktumaival együtt — saját képükre formálhat
tak. Az oszmán hadművészet sajátos jellemzője az alkalmazkodás, a tanulékonyság 

154 Werner—Markov: i. m. 82—84. o. 
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és a rugalmasság volt. Felfelé ívelő szakaszában a bevált régit átvette, saját céljai 
szerint átalakította, s minden célszerűt és újat befogadott. Az ősi türk, oguz, kara-
hanid, besenyő, kun és más középtörök hadművészet, továbbá az arab, kínai, mogul 
keresztes és mongol hadügy főbb elemeit két „örökhagyó": a szeldzsukok és bizán
ciak által ötvözve sajátították el, majd új minőségeket alkottak belőlük. A Szent 
Harc eszméjét, a zsákmány-törvényt (ganima), a muktabirtokosságot és a katonai 
rabszolgaságot az araboktól örökölték, de saját javadalombirtokos-rendszerük, a 
„timár-rendszer" kialakításánál figyelembe vették a szeldzsuk iktat és a bizánci 
pronoiát, illetve a perzsa, az arab és a bizánci katonai körzetrendszer szervezésének 
alapelveit.155 A szeldzsukoktól örökölték továbbá a keresztesek mintájára szervezett 
városi- és a nomád hitharcos szövetségeket (akhik, gázik). Az elárasztást (akin), a 
hadászati és harcászati megtévesztést, az egyszemélyi felelős vezetést, a szigorú 
katonai fegyelmezés módszereit, a tömeges csapatmozgások szervezését, a helyi 
beszerzéseken alapuló ellátási formákat, a felderítés és a várvívás fortélyait a mon
goloktól „lestek el", akik maguk is sokat tanultak a kínaiaktól. S végül az arab és 
mongol csataalakzatokat kombinálták az ősi török nomádok hadicseleivel, lesveté
seivel, a „casus belli" sajátságos értelmezésével. Mert az oszmánok — birodalom
teremtő hódításaik érdekében — felfigyeltek a kor összes haditechnikai újdonságaira 
és gyorsan elsajátítottak mindent, amit az egyetemes hadművészet produkált 
(tűzfegyverek gyártása, szállítása, alkalmazása, aknaharc, várvívás és -építés, 
flottaszervezés, kalóztaktika, kiképzés, kémkedés, hírközlés stb.). Törvényes lát
szatot adtak mindenféle beavatkozásnak, szövetkezésnek, zsoldbafogadásnak, hit-
szegésnek, vazallusi viszonyteremtésnek, „segítségnyújtásnak". Kihasználtak min
den belső- és külső viszályt, árulást, természeti csapást, becsvágyat, sőt — a devsirme 
révén — a nem müszülmán alattvalók etnikai, kulturális és személyi tulajdonságait, 
fiziológiai adottságait és ezek legtehetségesebb egyéniségeit versenyre késztették 
azért, hogy a szultán rabszolgáiként az Oszmán Birodalom uralkodó elitjét és leg
fanatikusabb harcosait kiválogathassák közülük. A korábbi harcos iszlám eszméje 
az oszmánok dinasztikus hatalmát alátámasztó, rugalmas intézményrendszerré sze
lídült, mely a meghódított és adófizető lakossággal szemben türelmet, a haderő ható
sugarán kívüleső országokkal szemben pedig sablonmentes kapcsolatokat követelt. 

A regionális sajátosságok szerint alkalmazott oszmán hadászat néhány „egyete
mes" alapelve a következőkben összegezhető: 1. nagy intenzitással, de rövid ideig 
(180 nap) tartó hadjáratok, melyeket indokolt esetekben és kedvező körülmények 
között egymásba lehetett kapcsolni; 2. egyfrontos haditevékenységek; 3. két- vagy 
többirányú küzdelem kényszere esetén a támadás és védekezés célszerű összehango
lása ; 4. törekvés arra, hogy az oszmán birodalom határain kívül eső térségek válja
nak hadszíntérré; 5. szakaszos hódítási koncepció, mely az ellenfél fizikai és morális 
ellenálló képességének felmorzsolásával (jiktilár-jaktilár) kezdődik ; 6. a barát barát
jának és az ellenség ellenségének barátként való üdvözlése; 7. a legenyhébb ellen
állás irányában, s a legmegfelelőbb időpontban indított támadás; 8. mindenféle 
alkalom és ürügy kihasználása a hódító cél elérése érdekében. 

Az oszmán hadászat — a birodalom fénykoráig —, mint fejtegetésünkben részle
tesen bemutattuk, öt olyan szakaszra osztható, amelyeken belül — jellemző tér—idő 
kritériumok és vezető személyiségek történelemformáló szerepe mellett — a katona
politikai célok és a katonatechnikai eszközök összhangjának megteremtése képezheti 
a modern vizsgálat tárgyát. Ezek a szakaszok : 

155 Az ázsiai termelési mód oszmán formájáról lásd : Sencer Divitcioglu értekezését: Az ázsiai termelési mód a tör
ténelemben c. tanulmánykötet (Bp., 1982.) 322—343. oldalain. 
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IV. Murád szultán 

1. 1301-től 1361-ig az oszmán állam létrehozásáért és létének megszilárdításáért, 
továbbá hatalmi térségének Európára való kiszélesítéséért folytatott haditevékeny
ségek, illetve az ezekhez szükséges katonai erők és eszközök megteremtése és cél
szerű alkalmazása lehetett a feladat. 

2. 1361-től 1403-ig, a haderő javadalombirtokos jellegének megszilárdítása mellett, 
egy ütőképes központi katonai rabszolgaság megalapítása és hitharcosokat újra
termelő turkomán kolonializáció szervezése biztosíthatta volna a) Konstantinápoly 
birtokba vételét (ami az előző szakaszban nem sikerülhetett), b) a hódítások dél
nyugati és nyugati irányban való kiterjesztését, s végül c) az anatóliai bégségek vég
leges bekebelezését, ha a mongol Timur-lenk támadása nem akadályozta volna meg 
e célok elérését. 
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3. 1403-tól 1451-ig az oszmán haderő újjászervezésével, a népi felkelések leverésé
vel és a Hunyadi által vezetett támadó hadjáratok elhárításával létrejöttek a fel
tételek az oszmán világbirodalom megteremtéséhez. 

4. 1451-től 1512-ig — egyetlen szakaszban — egy extenzív és egy intentív hadá
szati időszak következik. Az extenzív szakaszban a timár-rendszernek — az élős
ködő mulk-urak és vakuf-kezelők rovására történő — megerősítése, az udvari és 
katonai rabszolgaság abszolutizálása és új katonai elemek szervezése (átvétele) révén 
a haderő alkalmassá válik 20 önálló és vazallus állam bekebelezésére és — az ostrom
mal elfoglalt Konstantinápoly központtal — immáron az oszmán birodalom meg
teremtésére. Az intentív szakaszban tömegesen elterjednek a tűzfegyverek és az 
oszmán flotta tengeri uralmat vívott ki. 

5. 1512-től 1590-ig az oszmán birodalom hadereje akciórádiuszának (hatósugará
nak) végső határáig terebélyesedett. Az akciórádiusz — mely a hadviselés objektív 
törvénye — viszonylag végső határát a haderő mozgási sebessége, a hadjáratokra 
fordítható idő és az utánpótlás lehetősége határozta meg. Ebben a szakaszban az 
oszmán birodalom — három világrészen és három (nyolc!) tengeren — Európáénál 
nagyobb területre tett szert. 

1590-től elkezdődött a 31 vilajetből álló birodalom hanyatlása és haderőinek össze
omlása, mert a polgáriasodó európai társadalmakkal szemben ragaszkodott saját 
középkori intézményeihez, miközben vezetői korrumpálódtak. 

A háborúra való állandó felkészítés a katonai rendek hadrafoghatóságának feltétele 
volt. A janicsárok szigorú nevelését az I. Murád által alkotott artikulusok szabá
lyozták, de — bizonyos állami és udvari visszásságok — a birodalom története során 
20 nagy janicsárlázadást és 44 felkelést váltottak ki. Ezek hadászati jelentőséggel 
bírtak. Az eredményes lovassági kiképzés az oszmán haderő legfőbb erőssége volt és 
összefüggött a törökök ősi lókultuszával. A haderő mozgósítása a birodalom külső 
és belső védelmére visszamaradó, továbbá a meghirdetett hadjáratra elvonuló csa
patok feladatainak megszabására terjedt ki. A hadrakelt erők felvonulása, összponto
sítása és szemléje — mind Ázsiában, mind Európában — hagyományos irányokban 
és helyeken történt meg. A sereg menetének első lépcsőjében az útcsináló és szágul
dozó elővéd, majd annak a földrésznek a reguláris és félreguláris erői meneteltek, 
amelynek régióiban a hadjárat kibontakozott. Második lépcsőben a portaszolgák 
által övezett szultáni udvar haladt. Harmadik lépcsőbe az oldalbiztosító segély
hadak, a hadjárattal nem érintett földrész hűbéresei és a vonat került beosztásra. 

Az oszmán csatarend a gázi-harcmód és a tűzfegyverek alkalmazását megelőző for
mákon át fejlődött ki XVI. századi alakzatáig, mely öt elemből állt: elővéd, jobb- és 
balszárny, derékhad és utóvéd. Ezt az alakzatot a keresztény hadvezérek „félhold"-
nak (acies lunata) nevezték. A csata az előhad tőrbecsaló manőverével kezdődött, a 
tűzfegyverek alkalmazásával folytatódott, majd a hűbéres csatalovasság megsemmi
sítő támadásával, illetve a félreguláris könnyűlovasság átkaroló műveletével zárult. 

A várvívás első mozzanata a vár (város) gyors lerohanását, vagy — ennek siker
telensége esetén — körülzárását foglalta magába. A második mozzanatban elsán-
colásra és módszeres rombolásra került, sor. A harmadik mozzanatban a döntésért 
— különböző hullámokban — indított rohamok bontakoztak ki. A XVI. századi 
várostromok mechanizmusa alapvetően különbözött a XVII. századi (Vauban 
francia marsall által rendszerezett) ostromok menetétől. 

Az oszmán hadiflotta meghatározott rend szerint vonult ki az arzenálokból és 
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lehetőleg kalóztaktikával semmisítette meg az ellenség kisebb, hadi és kereskedelmi 
hajókötelékeit. A nagyméretű tengeri csatákat kerülték. 

A saját korában elismerten a legjobban szervezett oszmán hadtáp (logisztika) és 
a haderő ideológiai megdolgozása — jelentősége és terjedelme miatt — újabb tanul
mány tárgyát képezheti. Az oszmán haderő a XVI. század végéig — az ankarai és 
lepantói csatát leszámítva — alig ismerte a vereséget, legfeljebb a kudarcot. Ezután 
viszont éppen azok az intézmények, melyek felvitték e haderőt a zenitre (timár- és 
kul-szisztéma), okozták a hanyatlását is, mivel elzárkóztak a kapitalizálódó Európa 
hadművészeti újdonságainak befogadásától. Maga a birodalom nem térhetett ki a 
gazdasági és kulturális hatások elől, ezért végül a hagyományokhoz körömszakadtáig 
ragaszkodó katonai intézményeinek fizikai megsemmisítésére kényszerült. 

Тибор Генерал 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ИСКУССТВА 
ОСМАНСКОЙ ТУРЦИИ ДО XVI ВЕКА 

Резюме 

Османско-турецкое военное искусство означало в военной истории определенный, цель
ный этап и привнесло новое качество, немотря на то, что оно вобрало в себя черты влияния 
военного искусства азиатских племен, гуннов, тюрков, уйгуров, огузов и печенегов, арабов, 
монголов и сельджуков, а также византийцев и крестоносцев, и в то же время передовые эле
менты современных европейских военных организаций. Османы до XVII века следили за 
всеми военными новшествами и быстро усваивали всё лучшее, что создавалось мировым 
военным искусством. Свою захватническую политику и соответствовавшую ей стратегию 
они стоили на идеологии «джихада» — «священной войны» против иноверцев, целью которой 
было землю войны (дар-юль-харб) превратить в страну ислама (дар-юль-иелам). Несмотря 
на то, что стратегия османов характеризовалась региональными особенностями, их военные 
действия определялись также и рядом общих основных принципов. Османская империя 
с самого момента своего существования была военным государством, поэтому её политиче
ская и военная стратегия едва ли могут быть отделены друг от друга. Эта стратегия до конца 
XVI века может быть разделена на пять таких периодов, для кажадого из которых характерна 
взаимосогласованность политических (военно-политических) целей и военной техники. На 
первой стадии отряды нерегулярных повстанцев (гази) преобразовали в регулярные и полу
регулярные войска, и малоазиатские эмираты были втянуты в османскую экспансию. На вто
рой стадии, османы, упрочив состав войск рабами и обладателями бенефиций, завоевали 
большую часть Балкан и аннексировали анатолийские эмираты. На третьей стадии — в ходе, 
отражения походов Гуниади, — устранили последствия поражения, нанесенного Тамерланом, 
и установили условия создания мировой Османской империи. Во время четвертой стадии, 
на экстенсивном этапе, османы достигли господства над «двумя землями: и двумя морями», 
а на интенсивном этапе подготовились к расширению своей мировой Империи как на суше, 
так и на море. На пятой стадии Османская империя разрослась до размеров, какие только 
позволялись регионально различным максимальным радиусом действия её вооруженных сил. 

Система подготовки и мобилизации османских вооруженных сил сделала возможным со
здание условий для формирования", сосредоточения и снабжения армии, необходимой для 
внешней и внутренней защиты империи и для достижения поставленных целей военных кам
паний. Три эшелона движения действующих войск сделали возможным как обеспечение мар
ша, так и быстрое развертывание войск в боевой порядок. Их боевой порядок, разработан
ный в качестве модернизованного (усовершенствованного) варианта старинного арабского 
«полумесяца» ( « ашез 1ипа*а » ) сохранил пять своих элементов и оказался действенным влоть 
до XVII века, однако в XVII веке ему пришлось спасовать перед «смешанным» западно-евро
пейским боевым порядком. Первый этап хахвата крепости в XVI веке включал в себя бы
стрый приступ, а в случае неудачи штурма — окружение крепости. На втором этапе окапы
вались и велась методическая осада. Третий этап состоял из штурмов крепости. Механизм 
осады крепостей XVI века еще был далек от принципов осады, разработанных Вобаном, 
в конце XVII века. Османский военный флот в XVI веке достигал успехов своей пиратской 
тактикой. Он избегал вступать в морские сражения, так как в них он, как правило, терпел 
поражения. 
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В XVII веке внимание османов обошло множество новшеств западного военного искусства, 
они продолжали придерживаться своих старых — бывших некогда успешными — принципов 
военного искусства. Это обстоятельство закономерно привели к упадку. 

Tibor Generál 

DIE ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER OSMANISCH—TÜRKISCHEN 
KRIEGSKUNST BIS ZUM 16-TEN JAHRHUNDERT 

Resümee 

Die osmanisch-türkische Kriegskunst bedeutete in der Kriegshistorie eine gewisse Einheit und 
eine neue Qualität, obwohl sie die Einflüsse der asiatisch-hunnischen, türkén, uigurischen, ogu-
sischen, der petschenegischen, arabischen, byzantinischen der mongolischen und seldsuken Kriegs
kunst un der Einfluß der Kriegskunst der Kreutzzüge. So wie die fortschrittlichen Elemente der 
europäischen Kriegsinstitutionen der Zeit enthielt. Die Osmane wurden bis zum 17-ten Jahr
hundert auf alle militärischen Neuheiten aufmerksam und haben schnell erlernt, was von der 
allgemeinen Kriegskunst produziert war. Ihre Eroberungspolitik und die dementsprechende 
Strategie wurden auf die Ideologie des heiligen Kampfes begaut, deren Zweck war, das Land des 
Krieges (dar-ül-harb) zum Land des Islams (dar-ül-islam) zu machen. Obwohl die Strategie der 
Osmanen durch regionalen Eigenschaften gekennzeichnet war, haben auch zahlreiche allgemeine 
Grundsätze ihre Kriegstätigkeit bestimmt. Das osmanische Reich war seit seiner Entstehung ein 
Militärstaat, deshalb kann seine politische lnd militärische Strategie kaum voneinander separiert 
werden. Diese Strategie kann bis zum Ende des 16-ten Jahrhunderts auf fünf Phasen aufgeteilt 
werden, für jede von denen die Übereinstimmung der politischen (militärpolitischen) Ziele-und 
der militärtechnischen Mittel charakteristisch war. In der ersten Phase wurde die irreguläre gasi-
Erhebung in ein reguläres und halbreguläres Heer verändert und die Bégségek von Kleinasien 
in ihre europäische Expansion einbezogen. In der zweiten Phase haben sie nach der befestigung 
des Gesichts von Besitzer und Sklaven der Armee den größten Teil des Balkans erobert und die 
Bégségek von Anatolien einverleibt. In der dritten Phase haben sie -während der Abwehr der 
Feldzüge von Hunyadi- nach der Liquidierung der Folgen der von Timur-lenk verursachten 
Schaden, die Bedingungen der Herstellung des osmanischen Weltreiches geschafft. In der vierten 
Phase machte eine extensive Periode sie zu „Herren von zwei Festländern und zwei Meeren", 
während in einer intensiven Periode vorbereiteten sie sich sowohl auf dem Festland als auch auf 
dem Meer auf die Expansion ihres Weltreiches. I n der fünften Phase ha t sich das osmanische 
Reich bis zum maximalen Aktionsradius seines Heeres — der Regionen nach verschieden war — 
ausgedehnt. 

Das Vorbereitungs- und Mobilisationssystem des osmanischen Heeres ermöglichte die bedingun-
gen der Herstellung, Zusammenziehung und Versorgung eines zur inneren und äußeren Vertei
digung des Reiches so wie zur Erlangung der gesetzten Ziele der Feldzüge erforderlichen Heeres. 
Die drei Stufen des Aufzugs der Truppen im Felde ermöglichten sowohl die Marschversicherung 
als auch ihre schnelle Zersetzung in die Schlachtordnung. Die Schlachtordnung, als die fortlaufend 
modernisierte Variante des alten arabischen „acies luna ta" (Halbmonds), aber behaltend ihre 
fünf Elemente, ha t sich bis zum 17-ten Jahrhundert als schlagkräftig erweisen. Im 17-ten Jahr
hundert unterlieg sie aber der westeuropäischen „gemischten" Schlachtordnung. Das erste Mo
ment des Festungkrieges des 16-ten Jahrhunderts enthielt die schnelle Überrumpelung und im 
Fall derer Erfolglosigkeit die Umlagerung. Im zweiten Moment kam es zur Verschanzung und 
zur systematischen Belagerung. Das dritte Moment enthielt die für die Entscheidung laufende 
Stürme. Der Mechanizmus des Festungskrieges des 16-ten Jahrhunderts war den Belagerungs
grundsätzen von Vauban vom Ende des 17-ten Jahrhunderts fern. Die osmanische Kriegsflotte 
ha t im 16-ten Jahrhundert mit ihrer Piratentaktik Erfolge erreicht. Sie ha t die Seeschlachten 
möglichst vermeidet, da sie in ihr gewöhnlich unterlag. 

Im 17-ten Jahrhundert sind viele neue Ergebnisse der westlichen Kriegskunst der Aufmerk
samkeit der Osmane entgangen und sie bestanden auf ihre alte — damals noch erfolgreiche— 
Kriegskunst. Dieser Umstand inst notwendigerweise zum Verfall geführt. 
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