
A VÁRNAI C S A T Á R Ó L . 

A reánk, magyarokra nézve, gyászos emlékezetű várnai csa-
táról már többen és többféleképen írtak, — legújabban a Hadtör-
ténelmi Közlemények 1888. évi folyamában a folyóirat t. szer-
kesztője. Mindamellett még most sem vagyunk tisztában e nagy-
fontosságú eseménynek minden mozzanatával s a legújabb tanul-
mány t. szerzője is úgy nyilatkozik, bogy «egyes körülmények 
még mindig földerítésre, a kútfők egynémely eltérései és ellen-
mondásai kiegyenlítésre várnak».1) A földerítésre váró körülmé-
nyek részben a csatának lefolyására, de méginkább a csata előzmé-
nyeire vonatkoznak s azon kérdésekből állanak, bogy a szultán hol, 
mikor és hogijan kelt át seregével Ázsiából Európába s bogy Dri-
nápolyból merre ment Várnához ? 

Mint első pillanatra látható, e kérdések olyan természetűek, 
hogy ezekre csakis török részről várhatjuk a legilletékesebb fele-
letet. 

S a feleletet valóban meg is kapjuk a szultánnak, II. Moham-
mednek, két levelében, melyekben Ibrahim béget, Karamánia feje-
delmét és Sahrukh mirzát, Timur fiát, — a kezdettől fogva fennálló 
szoká3 szerint — hivatalosan értesíti trónra léptéről s egyúttal a 
várnai győzelemről is. 

E levelek tartalmának hitelességét, több oknál fogva, nincs 
módunkban megczáfolni. Először azért; mert hivatalos jelentések, 
melyekben a szultán az oszmán birodalommal barátságos viszony-
ban levő fejedelmeket értesíti a birodalomban történt változásokról 
és eseményekről, s melyeknek egy-egy példánya az állami leveltár-
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ban tétetett le megőrzés végett. Másodszor azért; mert a várnai 
csatát tárgyaló, eddigelé ismeretes és felhasznált kútfők között — 
melyek czáfolatra illetékesek lehetnének — egy sincs olyan, a 
mely — az eldöntetlenűl maradt kérdeseket illetőleg — szemtanú-
tól eredne, vagy épen hivatalos jellegű okmány volna; már pedig 
a históriai kritika elve értelmében az egykorú, de nem szemtanú, és 
későbbi írók tudósításai korántsem érnek föl a szemtanúk közlé-
seivel, annál kevósbbé a hivatalos okmányok megbízhatóságával. 
Harmadszor azért, mert az e levelekben foglalt tudósításokat raj-
tok kívül eső és tőlük független argumentumok is igazolják; míg 
az eddig ismert kútfőknek velők ellenkező állításainak támogatá-
sára nem találhatunk helyüket megálló bizonyítékokat. 

II. Mohammednek, II. Murád fiának és utódának, a várnai 
csata után kelt, eme nagy fontosságú leveleit Feridun bég hozta 
napvilágra a török állami levéltár rejtekéből és adta ki 1574-ben 
«Münsaat-esz-szelatin» (a szultánok oklevelei) cz. okmánygyüjte-
ményében, abban a nagybecsű munkában, a mely Szulejmán 
naplóit is megmentette számunkra az enyészettől. E nagy szor-
galmú búvár es magas míveltségü államférfi — a ki számos 
okmánynak megmentésével és kiadásával a magyar történetírást 
is örök hálára kötelezte maga iránt — eleinte Szokolli Mohammed 
nagyvezír titkára volt s mint ilyen, jelen volt Szigetvár elfoglalá-
sánál is. Majd 1570 elején rejsz-efendivé neveztetett ki s e minő-
ségben ő rendezte legelőször a török állami levéltárt. Négy év 
múlva nisandsi s mint ilyen a díván (államtanács) tagja lőn. 
E magas állásában valósította meg ama régi tervét, hogy össze-
gyűjti és kiadja a szultánok levelezéseit és egyéb okmányokat. 
A munka 1574 végére elkészült s a következő ev január havában 
Szokolli Mohammed nagyvezír átnyújtotta az új szultánnak, III. 
Murádnak. 

H. Mohammednek eme levelei (náme-i-humájun = császári 
hivatalos irat) egyszersmind fethnámék, vagyis a győzelmet hiva-
talosan tudató iratok, milyeneket csak a tényleg uralkodó szultá-
nok bocsáthattak ki. Mielőtt tehát közölném eme leveleket, helyre 
kell igazítanom a nyugoti írók ama felfogását, mintha a várnai 
csata alkalmával II. Murád az uralkodást is átvette volna. Az 
eredeti török kútfők szerint úgy áll a dolog, hogy II. Murád — 



miután békét kötött Karamánia fejedelmével és a magyarokkal — 
lemondott a trónról fia javára és Magnesiába költözött. A várnai 
csata alkalmával csak a vezérséget vállalta magára fia helyett s a 
győzelem után ismét visszament Magnesiába, míg a tényleges 
uralkodó, vagyis II. Mohammed, a birodalom fővárosában, Driná-
polyban maradt. Murád, lemondása után csak egy év múlva, 
1445-ben vette át ismét az uralkodást, a mikor ő Drinápolyba, fia 
pedig Magnesiába költözött. — A várnai csatáról szóló fethnámét 
tehát csakis II. Mohammed bocsáthatta ki; mert az 1444. év má-
sodik és az 1445. év első felében ő volt a szultán s a várnai győ-
zelem az ő uralkodása alatt történt. 

A szultánnak mind a két levele persáúl van írva; mivel 
ennek a nyelvnek akkor olyan szerepe volt a törököknél, mint 
egykor nálunk a latinnak. Lássuk már most hü fordításban e leve-
lek tartalmát. 

I . 

IBRAHIM BÉGHEZ, KARAMÁN FEJEDELMÉHEZ, KÜLDÖTT LEVÉL.1) 

A most elmúlt tavaszon az igazhívők szultánja e 
kedves fiára ruházta át az uralkodást és az állam minden ügyeit, 
hogy maga nyugodtan foglalkozhassék az örök boldogságra való 
előkészülettel; és miután az ország fennállása érdekében békét ós 
szerződést kötött a müszülmánok és hitetlenek összes országaival, 
a tengeren túlra tért pihenni. 

A mint némi idő elmúlt, a hitetlen nemzetek ezen ország 
gyaurjait elcsábítva és félrevezetve, teljes erejökből tanácsolták 
nekik a bosszúállást. Ez a csoport pedig, a tévelygés pórázán ve-
zettetve, az ostobaság vermébe esett, a békeszerződést érvényte-
lennek és hibásnak nyilvánította s az esküszegést megengedhető-
nek tartotta. így tehát a magj^ar, szász, bulgár, rusz, ungurúsz 2) 

x) Feridun I. köt. 233—234. lap. 
2) Nem tudom, bogy miért van fölemlítve külön a madsar és külön 

az ungurúsz (magyar = bungarus) nép; de tény, bogy ez a megkülönböz-
tetés más török kútfőkben is előfordul. 



ós más, különböző természetű s nyelvű nemzetek összegyűltek egy 
hadseregbe és átkelvén a Duna vizén Edirne határáig *) érkeztek, 
mely a szultáni trón székhelye. 

Mihelyt a szultán értesült e hírről, azonnal megindult az 
állam nagyjai és udvari méltóságok felé. A mint a tenger partjára 
érkezett, hol az átkelő hely van, látta, hogy a tenger telve van 
vitézekkel, fegyverekkel és mindennemű hadi szerekkel megrakott 
hajókkal. Mivel már előbb sereget, ágyúkat, puskákat küldtünk 
volt, mind a két oldalról folytatott ágyú-, puska- és nyílharczczal 
elűzvén amaz átkozottakat a tenger színéről, erőhatalommal átkelt 
a tenger nyugoti partjára s Edirnébe jött. Itt egy napnál többet 
nem késvén, ama nyomorultak felé fordította világhódító kantárát a 
győzhetetlen hadsereggel. Ama nyomorultak értesültek a győzhe-
tetlen sereg megérkezéséről s azután teljes fölszereléssel készek 
levén a harczra, szembe jöttek. 

A 848. ev Redseb havának 29-ikén, keddi napon, Várna me-
zején történt az ütközet. A harcz és küzdelem igen heves volt, úgy 
hogy reggeltől majdnem napnyugtáig szüntelenül harczoltak. Hét-
szer volt roham, mindannyiszor majd visszaveretve, majd előre 
nyomulva. Amaz átkozottak nem ijedtek meg a csillogó kardoktól 
és a sárkányként ölő lándsáktól. 

Egyszer, mikor az iszlám híveinek nagyobb része ezek 
rohamától megijedt és zavar t ámad ta müszülmánok között: az 
uralkodó ő felsége a lovasság és gyalogság között kevés számú em-
berrel állott s felni lehetett, hogy baj éri. De midőn olyan szilár-
dul megállt, mint egy hegy, bátorságot és lelkesedest öntött az 
ifjakba, míg a felséges isten segélyt nyújtott az angyalok seregével. 
A hősök, mint dühös oroszlánok, nyílzáporral és éles kardokkal 
jobbról és balról öldöstek, pusztították az alávaló hitetleneket, a 
kik az igazhívők szakadatlan támadásától megfutottak és teljes 
vereséget szenvedtek., 

*) Az eredetiben: szerhadd-i-Edirne. Szerhadd csak valamely ország, 
birodalom határát, végvidékét jelenti, minélfogva világos, hogy itt a szul-
tán nem Drinápoly városának határát akarta értetni. Itt tehát Edirne 
(Drinápoly), mint a birodalom fővárosának neve, a birodalom neve he-
lyett áll. 



A gaz király — a ki azoknak padisahjok — elfogatott és 
leöletett, piszkos szándékkal telt feje intő például lándsára tüze-
tett. Több, mint 70,000 bitetlen itta meg a halál serbetjét, mások 
pedig rablánczra verettek. Isten a győzelmet és diadalt a müszül-
mánok zászlóinak adta 

Kelt az áldott Kamazán hó végen, a 848. évben Edirnében.1) 

II. 

SAHRUKH MIRZÁHOZ KÜLDÖTT LEVÉL.2) 

Közelebb az igazhivők szultánja, atyám, méltónak 
találván engemet az istentől őrzött oszmán birodalom trónjára, az 
állam ügyeinek vezetését kezeimbe tette le ; s miután a birodalom 
megszilárdítása és szultánság biztosítása tekintetéből szerződésre 
lépett ós békét kötött a feslett életű hitetlenekkel és moszlim feje-
delmekkel : a tengeren túlra ment pihenni s a jövő élet dolgaival 
foglalkozni. 

A dolgok ilyen módon való elintézése után a tévelygők fejei 
azonnal esküszegésre és adott szavuk megmásítására törekedtek s 
az összes hitetlenek szövetkezvén egymással, vízen és szárazon 
egészen körülfogták az igazhívők népét. A tévelygők feje, a király, 
mintegy 70,000 rettentő lovassal jött erre. Az uralkodó ő felsége 
pedig — mihelyt értesült e borzalmas eseményről — az iszlám 
hadseregének és az összes népnek parancsot adott általános fölke-
lésre s mellette levő környezetével személyesen elindult az átkozott 
hitetlenek ellen az egyedül igaz vallás megvédelmezésére. 

A mint a tenger partjához érkeztek, látták, hogy az átkelő 
hely el van zárva vitézekkel és hadi szerekkel megrakott kisebb-
nagyobb hajókkal. Ennélfogva azonnal a harcz tüzének meggyúj-
tásához fogtak s a határtalan tenger színén karddal és lándsával 
szítván a tüzet, amaz alávalókat elűzték és szétszórták, mint a szél 
őszszel a fa leveleit. 

Ramazán hó vége, azaz 21—30 = 1445. január 1—10. 
2) Feridun I. köt. 221—222. lap. 



E fényes győzelem és a bálványimádók hajóinak elpusztítása 
után Edirnébe jött. Ezt nagyszámú seregével elhagyva s a környék 
hitetleneivel nem törődve, egyenesen a pokolravaló csapatok 
vezére, a gaz király ellen ment. A mint öt állomásnyi távolságot 
meghaladott, egy reggelen egyszerre szemben állt egymással a két 
hadsereg és megtörtént a csatarendek összeütközése. 

A hit harczosai és a feslett életű gyaurok megrohanták egy-
mást. A kék színű lándsák szúrásai, a buzogányok és kardok csa-
pásai, a golyók és nyilak számtalan sok fejet választottak el a 
törzstől és lelket a testtől s a mezőn akkora vórfolyam folyt, mint 
a Dsihun 

A két sereg küzdelme és csatározása késő délutánig így folyt. 
Este felé, mikor Mohammed vallása diadalának szellője lengedezni 
kezdett, a felséges padisah, csekély számú környezetével, oly sebe-
sen, mint a hulló csillag, megrohanta az ördögfajzatú ellenséget 
és szétszórta nyomorult seregüket, sőt a királyt is a pokolra 
küldte 

Kelt az áldott Ramazán hó végén, a 848. évben. 
* * 

* . 

Vegyük már most sorba az egyes, eddigelé eldöntetlenűl ma-
radt kérdéseket, utoljára hagyván azt a kérdést, hogy mikor kelt át 
a szultán ? a melynek — mint előadásunkból ki fog tűnni — vol-
taképen semmi fontossága sincs. 

Az első kérdés az, hogy hol kelt át a szultán, seregével együtt, 
Ázsiából Európába ? 

Halljuk először a közvetlen forrásoknak, vagyis magoknak az 
érdekelt feleknek vallomásait. 

II. Mohammed leveleiből minden kétséget kizárólag azt ért-
jük meg, hogy atyja ott kelt át seregével, a hol a keresztyén hajó-
had állomásozott. Ezzel egy értelemben vall a másik fél is; mert 
úgy Condolmieri Ferencz bibornoknak Juliánhoz küldött levele, 
mint a velenczei senatus jegyzőkönyve ós a hajóhad parancsnokai-
tól értesült dogé levelei szerint1) a Hellespontuson, Gallipoli mel-
lett kelt át a szultán. 

') Fraknói V. A várnai csata előzményei. «Hadtört. Közi.» 1889 
évf. 378., 379., 380. 
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Már maga az a körülmény, bogy a két ellenséges fél egyező-
leg vall, elég a kérdés eldöntésére s az igazság megállapítására, de 
azért nem lesz fölösleges a tanúk vallomásait is megvizsgálnunk. 

A keresztyén írók, még pedig úgy a kortársak (Chalkokondv-
lasz, Dukasz, Aeneas Sylvius, Dlugoss), mint a későbbiek Callima-
cbus, Bonfini, Jovius stb.) szintén azt állítják valamennyien, hogy 
II. Murád Gallipolinál kelt át. 

Hammer (I. köt. 462.) — Leunclaviusra támaszkodva — a 
Bosporushoz teszi a szultán átkelését s e nézetet fölemlítik a 
várnai csata feldolgozói is. Vizsgáljuk meg a dolgot közelebbről. 

Leunclaviusnak két ide vágó munkája van; az egyik «His-
tória? Musulmanae Turcorum» (Francofurti 1591), melyet három 
régi török historikusnak, t. i. az 1486-ki Névtelennek, Nesrinek 
és Muhijeddin Dsemálinak müvei alapján írt, a másik pedig Muhi-
jeddin krónikájának fordítása. — Azt, hogy Murád nem a Helles-
pontuson, hanem Kodsa-ili tartományán keresztül vonulva a Bos-
poruson, Anatoli-Hiszár mellett kelt át, ez utóbbi török író mondja, 
a ki I. Szelim és I. Szulejmán alatt élt s 1550-ben írt, vagyis 106 
évvel a várnai csata után. A másik két török író sem épen Galli-
polihoz teszi a szultán átkelését, de viszont a Bosporust és Kodsa-
ilit sem említi. Az 1486-ki Névtelen — a ki, mint munkájából 
látható, 1444-ben a húszas években levő fiatal ember, tehát kor-
társ volt — azt mondja, hogy a szultán Gallipolitól elment s 
Galata környékén, Jeni-Hiszárral szemben kelt á t ; míg Nesri — 
ki 1485 és 1495 között írt — Akcse-Hiszár mellett költözteti át a 
szultánt. 

Galata nevű hely három van. Egyik Konstantinápoly külvá-
rosa, másik Várna mellett, a harmadik Gallipolitól délre 8Va kilo-
méternyire. Természetes, hogy itt csakis ez utóbbit lehet érte-
nünk. Jeni-Hiszár (Újvár) Galatával szemben lehetett a Hellespon-
tus partján, annál is inkább, mert azon a helyen, a parttól 4 

/ 

kilométernyire, ma is találunk Jenidse-köj (Újfalu) nevű helyseget. 
A török írók közül Muhijeddinen kívül még Szeádeddin az, 

a ki a Bosporuson való átkelés mellett látszik szólani. 0 ugyanis 
ezt mondja II. Murádról: «Jobbnak találta, hogy Jalak-Abad felé 
fordulva a szagr-i-Iszkenderi-n keljen á t ; ennélfogva azon útra 
fordulván Güzeldse-Hiszárhoz ment» és ott kelt át. 



Jalak-Abad nem más, mint a mai Jalova, a nikomédiai öböl 
déli part ján; Güzeldse-Hiszár pedig (Idrisz és Hádsi Khalfa sze-
rint) a Bosporus ázsiai partján fekvő Anatoli-Hiszár régi neve. De 
bogy mi és hol volt a szagr-i-Iszkenderi, azt annál kevésbé lehet 
meghatározni; mert Szeádeddinnek abban a kézirati példányában, 
melyből Vámbéry néhány részletet közölt a Magy. Tört. Tár XI. 
kötetében, e helyett Kaar-i-Iszkenderie olvasható s nem tudni, 
hogy a kettő közül melyik a helyes. Mindamellett, hogy Szeáded-
din Jalak-Abadot és Güzeldse-Hiszart említi, nem egészen bizo-
nyos, hogy ő is a Bosporuson való átkelést akarja értetni. Mert 
•Jalova nevü hely Gallipolitól dólnyugotra is van a Hellespontus 
partjától 4 kilométernyire s talán ezt is nevezhették régebben 
Jalak-Abadnak. A Güzeldse-Hiszár, vagy — Ahmed Vefik pasa 
szótára szerint — Güzel-Hiszár nevet pedig nem csak a Bosporus 
melletti Anatoli-Hiszár viselte, hanem viseli több helység is Kis-
Azsiában. Végre az Iszkenderi név mindenesetre Nagy Sándorra 
vonatkozik; mig a szagr határvidéket s általában olyan helyet 
jelent, mely az ellenség támadásának ki van téve, mint hegyszoros, 
átkelő hely stb., a kaar értelme pedig «mélység», úgy hogy a 
szagr-i-Iszkenderi, vagy kaar-i-Iszkenderi valószínűleg «Nagy Sán-
dor átkelőhelyét» akarja jelenteni s mint ilyen, határozottan a 
Hellespontusra utal. 

II. Murádnak a Bosporuson történt átkeléséről tehát csak 
két későbbi török író beszél (Szeádeddin 1536-ban született és 
1584-ben irt) s ezek közül is az egyik nem egész határozottsággal. 
Ennélfogva az ő állításukat — mint nem közvetlen tudomáson 
alapulókat — alig vehetjük számba a szultánnak hivatalos jelen-
tése, a keresztyen hajóhad parancsnokainak tanúsága s az egykorú 
török és keresztyén írók tudósítása mellett. 

Miután immár bizonyos, hogy a szultán a Hellespontuson, 
Gallipoli mellett kelt á t : áttérhetünk ama kérdésre, hogy hogyan 
történt az átkelés. 

A föntebb említett egykorú ós későbbi keresztény írók, egy-
nek kivételével, azt állítják, hogy a szultán megvesztegette a hajó-
hadak kapitányait (egy-egy aranyat fizetvén minden főtől) s ezek 
azon ürügy alatt, hogy élelmi szerük elfogyott és hajóik a szelek 
miatt veszelynek voltak kitéve, elhagyták állomásukat, sőt némely 
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írók szerint még hajókat is kölcsönöztek neki, mások szerint azon-
ban génuai kereskedő hajókon kelt át. 

A szultán ellenben, mint föntebb láttuk, azt írta a két ázsiai 
fejedelemhez küldött hivatalos jelentésében, hogy atyja a tenger 
partjára küldött sereg födözete mellett szétverte a keresztyén 
hajóhadat és erőhatalommal kelt át. Ugyanezt állítja a keresztyén 
írók közül Jovius is.1) 

Halljuk már most a vádlott fél vallomását. 
Condolmieri Ferencz bibornok Juliánnak és általa Ulászló 

királynak azt jelentette, hogy a török sereg éjjel, alattomban kelt 
át s^ezt azért nem lehetett megakadályozni, mert a hajók élelmi 
szerek hiánya miatt és a szelektől tartva kénytelenek voltak 
elhagyni állásaikat. A hajóhadról a pápához érkezett jelentés sze-
rint azért nem tudták megakadályozni a szultánt az átkelésben 
mert a velenczei hajóhad kapitánya, élelmiszerek beszerzése 
végett, 25 napra elhagyta a tengerszorost.2) Mint a velenczei dogé-
nak 1445 február 15-én kelt levelében olvasható, a Hellespontus-
ból visszatért egyik gálya parancsnoka olyan előterjesztést tett a 
senatusnak, hogy bár harczoltak az ellenséggel, de nem voltak 
képesek feltartóztatni; mert egyik gálya Konstantinápolyhoz, má-
sik pedig Tenedos szigetéhez ment élelmiszerekért.3) 

Mivel tehát maga a vádlott fél is beismeri, annyi egészen 
bizonyos, hogy némely hajók és kapitányok csakugyan elhagyták 
állásukat a döntő pillanatban. Hogy azonban ezt nem szükségből, 
hanem megvesztegetés következtében tették, gyanítani lehet ugyan, 
de bebizonyítani nem. Ellenben nagyon természetesnek tarthat-
juk, ha a keresztyén írók — a kik csak hallomás után írtak — 
(már pedig az «azt mondják» nagyon megbízhatatlan forrás) a 
tengerszoros elhagyásának tényéből vesztegetésre következtettek. 

Már most az a kérdés áll elő, hogy miféle hajókon kelt át a 
szultán seregével? 

Magok a közvetlen források, t. i. a szultán levelei és a hajó-

*) L. gr. Teleki: Hunyadiak kora, I. 423. jegyz. 
2) Fraknói: A várnai csata előzményei. «Hadtört. Közi.» 1889. évf. 

378. lap. 
3) Ugyanott 379. lap. 



had parancsnokainak jelentései, erre nézve nem adnak felvilágosí-
tást s talán épen azért nem, mert az akkori időben úgy is általá-
nosan ismeretes volt, hogy a törökök miféle hajókon szoktak 
átkelni Európába. 

A török írók közül Szeádeddin csak annyit mond, hogy 
«szultáni parancs következtében nebány hajó rendeltetett a part-
hoz». A keresztyén írók nagyobb része azt állítja, hogy Murád 
génuai hajókat bereit k i ; csak Aeneas Sylvius mondja azt, hogy a 
hajóhad kapitányai kölcsönöztek neki hajókat. 

Az egykorú török író, t. i. az 1486-ki Névtelen állítása szerint 
Murád egy olasz (frenk) hajóján kelt át. 

Ki lehetett az az olasz, még pedig génuai, a kitől Murád ha-
jókat bérelt serege átszállítására? 

Erre a kérdésre is megfelelhetünk nagy valószínűséggel, ha 
emlékezetünkbe idézzük azt, hogy a törökök már előbb, az első 
szultánok alatt is, génuai hajókon szoktak átjárni a Hellespontu-
son és Bosporuson Európába; s hogy épen II. Murádnak már 
volt egy, a mostanihoz nagyon hasonló esete. Ugyanis mikor 
1421-ben trónra lépett, feltámadt ellene I. Bajezid fia, Musztafa, 
és hatalmába ejtette a birodalomnak európai részét. Murád, az 
Ulubád mellett nyert győzelme után, Európában is meg akarván 
semmisíteni versenytársát, a szolgálatra már előbb önként ajánl-
kozott Adorno Jánostól, az uj-phoceai podestától (ki mint ilyen a 
génuaiak kis-ázsiai birtokait kormányozta) *A) bérelt hót nagy hajót 
50,000 aranyért; s a mig ő seregével a Hellespontus partjára ér-
kezett, a megrendelt gályák is ott álltak és a Gallipolit megszállva 
tartó Musztafa támadása daczára is átszállították. Dukász állítása 
szerint Murád ez alkalommal barátjává fogadta a podestát, kivel 
későbbre is fentartotta a jó viszonyt. Uj-Phocea épen közelében 
volt Magnesiának s Murád minden valószínűség szerint most is a 
podestától bérelt hajókat serege átszállítására. 

Mint az előadottakból látható, historiailag annyi a bizonyos, 

x) Uj-Phoceát a génuaiak építették : törökül Jenidse-Foesa. A génuaiaké 
volt még a közelben Chios és Lesbos szigete is. Adorno János a génuai 
dogénak, Adorno Györgynek fia volt. L. Hammer : Geschichte d. Osm. E. 
L 404. 



hogy II. Murád a Hellespontuson, Gallipolinál kelt át seregével s 
hogy a keresztyén hajóhadból némely gályák és kapitányok a 
döntő pillanatban távol voltak a tengerszorosból, az ott maradt 
hajókat pedig az ide küldött török sereg segélyével szétverte a 
szultán, a ki génuai — minden valószínűség szerint az új-phoceai 
podestától bérelt — hajókon szállította át seregét. Az egy-egy ara-
nyat tehát minden főtől nem a keresztyén hajóhad kapitányai kap-
ták ugyan, de azért a história nem mentheti fel őket a könnyelmű-
ség vagy kötelességmulasztás vádja alól. 

Elérkeztünk a harmadik kérdéshez, hogy Murád merre, mely 
úton ment Drinápolyból Várnához ? 

A magyar történetírók legnagyobb része a mellett nyilatko-
zik, hogy a szultán a legrövidebb utat választva, egyenesen Várna 
felé ment. 

A katonai írók azt, hogy mely irányban indult meg Murád 
seregével s mely viszonyok közt találkozott a magyar és török 
sereg egymással, igen fontos kérdésnek tartják, «mely a várnai 
katastrophához az első és legközelebbi magyarázatot adja» s «mely-
nek megoldásától a további combinátiok egész sorozata függ».1) 
Tehát azon okból, hogy abban az időben a lovasok által továbbí-
tott hírek csak hetek múlva erkeztek az érdekelt felekhez, mialatt 
a viszonyok lényegesen megváltoztak és így Murád Drinápoly-
ban még nem értesülhetett a magyarok közeledéséről Várna felé: 
azt tartják, hogy a szultánnak természetszerűleg Nikápolyhoz kel-
lett mennie a Sipka-szoroson keresztül, minthogy a legutolsó hír, 
a melyet kaphatott, a magyar seregnek ott letelét tudatta vele ; 
onnan fordúlt aztán az előnyomuló magyarok után délkelet fele, 
mígnem Várna közelében utolérte őket. 

Ezt az útirányt fogadják el Majláth, Schels, Kiss Károly, 
Köhler ós Rónai Horváth Jenő s nezetük helyességét három író-
nak, ú. m. Palatio Andrásnak, Dlugossnak es Chalkokondylasznak 
tanúskodásával bizonyítják, kiknek annál inkább is hitelt adnak, 
mert csak ilyen útirány mellett fejthető meg a katastropha főfő 
oka, a mennyiben «a hadászati helyzet a szerint, a mint a magyar 
sereg a török által dél — azaz Drinápoly, vagy északnyugot, azaz 

*) Horváth Jenő, i. h 273. 1. 



Nikápoly — Sumla felől támadtatik meg, lényegesen más; az első 
esetben Hunyady a csatát tetszés szerinti helyen fogadhatta el s a 
tőrök támadás elől minden nagyobb veszély nélkül akadálytalanul 
kitérhetett; az utóbbi esetben kényszerhelyzetbe jutott és a csatát 
el kellett fogadnia, akár akarta akár nem».1) 

Nem szólok, mert — mint alább ki fog tűnni — nem is szól-
hatok semmit azon felfogás ellen, hogy a várnai katastropha csak 
úgy érthető meg, ha a szultán a magyar sereget nyugot, vagyis 
Sumla felől támadta meg; de azt kétségbe vonom, hogy Murád 
egyébről nem volt értesülve, mint a magyaroknak Nikápoly alatt 
tartózkodásáról; és azt is jogosan kérdezhetem, hogy az imént em-
lített három író honnan tudja azt, hogy Murád Nikápolynál meg-
fordult ? Vizsgáljuk meg a dolgot közelebbről. 

Palatio, mint a ki részt vett a hadjáratban, szemtanúja ugyan 
a magyar sereg menetének és a csatának, de nem a török sereg 
mozdulatainak és Murád útjának. 0 a keresztyén táborban volt, 
nem a török seregben; s ha a magyar vezérlet még Pravadi mel-
let is csak arról értesült, hogy a szultán átkelt a tengeren: hogyan 
tudhatott volna Palatio valami bizonyosat Murád útirányáról. 
Mivel Mohammed, nikápolyi bég, Nikápolytól fogva követte a ma-
gyar sereget s mivel Murád is nyugot felöl érkezett a várnai tábor-
hoz : Palatio nagyon könnyen összetéveszthette az ellenség két 
csapatát. De bármi alapon állítja Murádnak Nikápolynál lételét, 
annyi bizonyos, hogy ö annak nem volt szemtanúja. 

Dlugoss messze volt a háború színhelyétől s róla különben 
a katonai írók is beismerik, hogy csak Palatiot másolta,2) az ő 
tanúskodása tehát nem jöhet számításba. 

Végre honnan tudja Chalkokondylasz, hogy Murád Nikápoly 
felé ment? Nem tudjuk s így állítására nem esküdhetünk. 0 a kö-
vetkező 1445. és 144G. évben — mikor Murád Constantin, Pelo-
ponnesus despotája, ellen indított hadjáratot — szintén Görögor-
szágban volt3) s bizonyos, hogy 1444-ben sem volt Drinápolyban, 
vagy a török seregben. Mivel tehát e három írónak a török sereg 
útirányára vonatkozó tudósítása vagy tevedésen vagy puszta okos-

*) llónai Horváth Jenő, Hadtört. Közi. 1888. évf. 275. 
2) Hadtört . Közi. 18S8. évf. 122. jegyz. 
3) Hammer I. köt. 469. 



kodáson, vagy csak mende-mondán alapszik: a kritikával dolgozó 
történetíró nem építhet rá semmit. 

Az egyetlen kútfő, a mely illetékes lehet felvilágosítást adni 
Murád útjáról, csakis a szultán levele. Ebben nincsen ugyan meg-
mondva, hogy micsoda állomásokat érintett a török sereg, de az 
határozottan kitűnik belőle, hogy öt állomás elhagyása után a ma-
gyar sereg közelében volt a hatodik állomása, vagyis hogy Driná-
polyból történt eliudulása után a hatodik napon találkozott a ma-
gyar sereggel. Ez tehát határozott és világos tagadása annak a föl-
tevésnek, mintha Murád előbb a Sipka-szoroson keresztül Niká-
polyhoz ment volna s onnan fordult volna Várna felé; mert az 
már csak kézzel foghatólag bizonyos, hogy ezen a nagy kerülő 
úton bármilyen gyors menetekben sem érhetett volna hat nap 
alatt Várnához. 

Hogy Murád tőle telhetőleg sietett az ellenség támadását fel-
tartóztatni, magából a dolog természetéből is következik, de abból 
a körülményből is kitűnik, hogy Drinápolyban csak egy napig idő-
zött. Bizonyos tehát, hogy a legrövidebb utat választotta; mert 
csak azon erhetett 6 nap alatt Várnához. 

Ez a legrövidebb út pedig a Nadir-Derbend szoroson át vezet 
Pravadi-hoz s onnan Várnához. A Nadir-Derbendhez ismét két úton 
lehet jutni. t. i. vagy Kizil-jenidse—Janboli—Karnabad—Aidos, 
vagy pedig Böjük-Derbend—Papaszköj—Karabunár—Aidos fele, 
mely utak közül az utóbbi a rövidebb. 

Murádnak egyébiránt azért is könnyű volt épen a Nadir-Der-
benden át vezető legrövidebb utat választani; mer t— a régi kato-
nai írók állítása szerint — ez volt a legkönnyebben járható a had-
seregeknek,1) a mint hogy ezen a szoroson kelt át Ali pasa is 
1389-ben Pravadi elfoglalására, ezen vezette át seregét I. Szulej-
mán 1538-ban Moldvaországba s IV. Mohammed 1672-ben Len-
gyelországba. 

Ha már most a várnai csata november 10-én volt s a török 
sereg a 6-ik napon, vagyis november 9-én érkezett a Devini tóhoz : 

*) Macintosh: A military tour in European Turkey, London 1854. 
«The pass of Nadir-Dervend was considered by early military writers the 
only route across the eastern part of the Balkans practicable for the pas-
sage of an army» (62. lap). 



akkor nagyon világos, hogy Murád november 4-én indult el Dri-
nápolyból s az az egy nap, melyet a Hellespontustól való megér-
kezése után Drinápolyban töltött, november 3-ika volt. 

Murádnak egyenesen Várna felé indulása mellett tanúskod-
nak a török írók is, nemcsak annyiban, hogy egyikük sem tud 
semmit a nikápolyi kerülő útról, hanem az egykorú 1486-ki név-
telen egész határozottan meg is mondja, hogy Murád egyenesen 
Várna felé ment. 

Sőt van két keresztyén író is, a kik a török seregnek ezen 
útiránya mellett tanúskodnak, vagy — a mi mindegy — azt állít-
ják, hogy az Drinápolyból történt elindulása után a hatodik, vagy 
hetedik napon érkezett Várnához. E ket író Callimachus és Bonfi-
nius. Bonfiniusnak erre vonatkozó szavai — melyeket más, mind-
járt említendő okból is ide iktatok — így hangzanak : «Ad Varnam 
igitur Christiani castra posuere, ubi nihil militi defore videbatur. 
Ab Isthmo interea Turcae Adrianopolim venerunt, qua Ungarorum 
nunciabatur adventus: mox continuatis itineribus, septimo tan-
dem die haud longius quam quatuor milibus passuum a Varna 
consedere. Quod ubi ab exploratoribus nunciatum est, nocturna 
stationes et vigiliae redintegrata?; ad regem universi proceres con-
venere, ut de proelio decernerent».1) Callimachus a hét nap helyett 
hatot mond. E két író eme tudósításának egyezése a szultán leve-
lével azt bizonyítja, hogy akárhonnan szerezték, de mindenesetre 
illetékes helyről szerezték értesülésüket. 

Gróf Teleki József úgy adja elő ezt a dolgot, hogy a magyar 
sereg Várna elfoglalása után folytatta útját dél felé, a míg a török 
haddal nem találkozott; ekkor azonban visszafordult s ez utóbbi-
tól nyomon követve a hetedik napon ismét Várnához érkezett. S a 
«Hunyadiak korá»-nak nagy tekintelyü szerzője ezt — mint műve 
jegyzeteiből látható — épen Bonfiniusra és Callimachusra hivat-
kozva állítja! Látnivaló, hogy Bonfinius egy árva szóval sem em-
líti a magyar seregnek ilyenféle mozdulatát Várnától, valamint for-
rása Callimachus sem; úgy hogy a tudós szerző munkájának ez a 
helye nem egyéb elhamarkodásból származott félreértésnél. Es e 
nagyon ismeretes munkában mind e mai napig megmaradt ez a 

*) Zsámboki kiadása, Bázel 1568. 332. lap. 



tévedés, a nélkül, hogy csak egyetlen törtenetíró is észrevette és-
helyreigazította volna! 

Mint az előadottakból látható, históriailag az a bizonyos, hogy 
Murád november 4-ikón indult el Drinápolyból; hogy a legrövi-
debb uton, vagyis a Nadir-Derbend szoroson át sietett Pravadihoz 
s onnan fordúlt a már akkor Várna közelében táborozó magyar 
sereg felé, hova a hatodik napon, vagyis november 9-ikén érkezett 
meg. A hadászati helyzet tehát ugyanaz, mintha Murád Nikápoly -
tól, vagy Sumlától fogva követte volna a magyar sereget. 

De habár a kritikával dolgozó história a török seregnek csakis 
ezt az útirányát bizonyíthatja be, katonai írók — hadtudományi 
szempontból — talán két kifogást tehetnek ellene. Először valószí-
nűleg érthetetlennek tartják azt, hogy ámbár Murád csak a magya-
roknak Nikápoly alatt létéről értesülhetett és így nem tudhatta, 
hogy vájjon merre szándékoznak átlépni a Balkánt: miért ment ő 
mégis Pravadi felé, a mely mozdulatával nagyon ügyetlen hadve-
zérnek mutatta magát. Másodszor talán kétségbe vonhatják azt, 
hogy a török sereg az említett utat megtehette hat nap alatt. Köte-
lessegünk megfelelni mind a két, netalán tehető ellenvetésre. 

Hogy Murád nem volt értesülve a magyar hadsereg tervbe 
vett útvonaláról, azt semmivel sem lehet igazolni; ellenben be tud-
juk bizonyítani, hogy igenis volt tudomása arról, hogy a magyarok 
meg fogják kerülni kelet felé a Balkán főgerinczét, vagyis Várnáig 
mennek. 

Kitűnik ez először ama tényből, hogy Murád a Nadir-Der-
benden át Pravadi felé indult meg; míg, ha a magyarok terverői 
nincs értesülve, ilyen baklövést jeles hadvezér létére nem követett 
volna el. Másodszor bizonyítják ezt az egykorú és későbbi török 
írók is, a kiktől az értesülés mikéntjét is megtudjuk. 

Az 1486-ki Nevtelen, miután elbeszélte Murád átkelését 
Európába, így folytatja: «S az anatóliai sereggel Edirnebe ment. 
Ekkor Firúzbég-oglu Mohammed bég az általa elfogott pánczélofr 
gyaurokat elébe küldte. Murád szultán pedig e győzelmet jó előjel-
nek véve így szólt: «dolgunknak jó kimenetele lesz» . . . . Azután, 
megindultak egyenesen Várna felé az átkozott magyarokat megtá-
madni. Mikor aztán Murád szultán Várnánál találkozott az átko-
zott magyarokkal, igen heves harcz keletkezett». 



Nesrinel ezeket olvassuk: «Röviden szólva: megindultak, 
(t. i. a magyarok) úgy hogy Jankó a király előtt ment. Egyenesen 
Várna felé tartottak Miután itt (Drinápolyban) a hadsereg 
egybegyűlt, a padisah elindult innen és a hitetlenek ellen ment. 
Elébük érkezve elzárta előlük az utakat. A várnai hegyeknél talál-
koztak és ütköztek meg.» 

Legvilágosabban beszél Szeádeddin : «Nikápoly bégje, Eiruz 
bég tia Mohammed bég, az alkalmas időt kilesve, a hitetleneket 
hátulról megtámadta és sok sok pánczélos hitetlent küldött meg-
kötözve a szultán udvarába. A szerencsétlen királynak végczélja 
az volt, hogy Várnát elhaladva Isztambulba s onnét Edirnébe 
megy; azért Várna felé folytatta útját. Mihelyt a határvidékek 
bégjei értesültek e számtalan sokaság megerkezteről, a lehető leg-
nagyobb sietséggel jelentést tettek a magas portánál . . . . Midőn a 
ket sah a tengernyi sereggel Edirne mezején összetalálkozott, siet-
tek a hitetlenek visszaszorítására. Epen ekkor érkeztek meg a 
Mohammed bég által küldött pánczélos hitetlenek a felséges sahhoz 
s e körülmény a sah örömének oka lön A lázadó csoport 
visszaszorítására felkészülve a győzelmes hadsereggel útra kelt. 
Az alávaló hitetlenek e napokban Várnához érkeztek; az 
iszlám serege pedig ugyané helyhez jővén, megállt a hitetle-
nekkel szemben.» 

Ezen írók szavaiból tehát világosan kitűnik, hogy a driná-
polyi török kormány értesülve volt a magyar sereg útirányáról, 
meg pedig a foglyokat küldő nikápolyi bégtől, vagy magoktól a fog-
lyoktól. 

Hogy ez mely helyről és október hányadik napján indította 
útnak a foglyokat és az ertesítést, nem tudjuk bizonyosan; azt 
azonban tudjuk, hogy Nikápoly alól és október 20-ig nem; mert 
csak akkor támadta meg a magyar sereget és ejtett belőle foglyo-
kat, mikor az Nikápolyt elhagyva már Sumla felé járt. Abból a 
körülmenyből, hogy a foglyok Murád elindulása előtt, vagyis no-
vember 3-ikán érkeztek Drinápolyba, méltán következtethetjük, 
hogy a nikápolyi bég csak Sumlától küldte el a foglyokat; mert 
október 26-tól is könnyen oda érhettek 3-ikára, vagyis kilencz nap 
alatt; minthogy Hádsi Khalfa, e nagy tekintélyű régi török geogra-
phus szerint Sumla négy, vagy legfölebb öt napi járó föld Driná-



polytól. E szerint a nikápolyi bég egyúttal azt is jelenthette, hogy 
a magyar sereg már Sumlánál van, honnan Várnáig fog menni. 

Murádnak tehát, mikor Drinápolyból elindult, nem annyira 
az lehetett a terve, hogy az ellenséget nem ereszti át a Balkánon, 
vagyis hogy ugyanazt a hadműveletet fogja alkalmazni, a mit a 
mult évben a Balkán nyugoti részén; hanem — mint az imént 
idezett török írók szavaiból világosan kiérthető — inkább az, hogy 
nyugot felől támadva, a tenger és a devini mocsarak közé szorítja 
az ellenséget. Abból, hogy ez valóban sikerült neki, méltán követ-
keztethetünk ebbeli tervére is és így még könnyebben érthető a 
magyar vezérlet kényszerhelyzete, még jobban kimagyarázható a 
várnai katastropha is. Egyszersmind ez a terv (t. i. nem akkor ta-
lálkozni az ellenséggel, mikor az már kijutott a devini mocsarakból 
a hegyszoros felé) magyarázza meg Murádnak azt a lázas sietségét 
is, hogy míg I. Szulejmán csak 11, IV. Mohammed pedig 12 nap 
alatt érkezett a devini tóhoz: ő ugyanazt az utat 6 nap alatt 
tette meg. 

Ezzel elértünk a második ellenvetéshez. 
Várna, illetőleg a devini tó Drinápolytól 252 kilometer; ha 

tehát a török sereg a hatodik napon odaérkezett, naponkint átlag 
42 kilometert, vagyis 5V-2 mérföldet kellett haladnia. Ez nagyon 
sok, fogják mondani a szakértők. De mielőtt hitetlenül ráznánk a 
fejünket, tekintsünk be a török kútfőkbe és lássuk némely szultá-
nok napi meneteit a hadjáratok alkalmával török és magyar 
földön. 

Szulejmán naplói szerint a török sereg 1526-ban 43, 1529 ben 
38, 1532-ben 37 napi menettel érkezett Konstantinápolyból Bel-
grádhoz, míg visszafele — mikor sietett — ugyanazt az utat 24, 
illetőleg 26 és 23 nap alatt tette meg. 

1526-ban az a hadtest, melyet a nagyvezír vezetett, 8 napi 
menettel erkezett Pestről Péterváradhoz, érintve — mint az egy-
korú Kemálpasazáde munkájából kitűnik — Kecskemétet, Félegy-
házát, Pasztaszert, Szegedet és Titelt. Minthogy ez az út 340 kilo-
meter, ennélfogva a török sereg naponkint átlag 42Va kilometert, 
vagyis 5V2 mfdet haladt, közben csak egy napi pihenővel. 

Az 1529-ki naplóban a következő napi meneteket találjuk 
följegyezve: 



Bruck—Becs 35 kilometer, 
Bruck—Magyar-Ovár 41 km., 
Magyar-Ovár—Győr 35 km., 
Győr—Komárom 35 km., 
Bács—Pétervárad 55 kilometer, reggeli 6 órától esti 9 óráig 

menetelve, 
Tastol—Bácsig (185 km.), 5 nap alatt erkezett a szultán, 

tehát átlag 37 kmt haladt. Megjegyzem, hogy itt a távolságok egye-
nes vonalban vannak számítva, minélfogva a tényleg megtett utak 
hosszabbak voltak. 

Még gyorsabban haladt Szulejmán 1532-ben, még pedig több 
nap egymásután: 

Drinápoly—Baba-Eszkiszi 50 km., 
Baba-Eszkiszi—Elvánli 58 km., 
Elvánli—Szilivri 52 km., 
Szilivri—Halkali-Bunar 46 km., a távolságot itt is egyenes 

vonalban számítva. A Drinápoly és Baba-Eszkiszi között levő utat 
1521 és 1529-ben is egy nap tette meg Szulejmán. 

II. Bajezid 1481-ben, apja halála után, 9 nap alatt érkezett 
meg seregével Konstantinápolyba Amasiából, mely körűlbelől 550 
kilométernyire van és így naponkint átlag 60 kmt haladt! 

IV. Mohammed 1672-ben Lengyelország ellen indulván, egy 
napi menetben tette meg a Jenidse-Kizilagacs és Janboli közt levő 
utat, mely 40 kilometer. 

Ennyi példa is elég annak bebizonyítására, hogy a mint Szu-
lejmán 23 és 24 nap alatt meg tudta tenni a török földrajzírók sze-
rint 20 napi utat Belgrádtól Konstantinápolyig: úgy II. Murád is 
elvezethette 6 nap alatt seregét Várnáig, mely a török geographu-
sok szerint 4 napi járóföld Drinápolytól. 

Utoljára hagytuk azt a kérdést, hogy mikor kelt át Murád a 
tengeren, még pedig részint azért, hogy ennek tulajdonképen semmi 
fontossága nincs, részint azért, hogy csak az eddig mondottakból 
állapítható meg nagy valószínűséggel. 

Murád átkelése idejének azért nincs jelentősége, mert nem 
alkalmas sem az átkelés mikéntjének, sem a török sereg útirányá-
nak megfejtésére. Murádnak a Hellespontus partján még nem 
volt szükséges azt tudnia, hogy majd a birodalom székhelyéről 



merre induljon; a mint hogy az ellenség hollétét és tervét 
tényleg Drinápolyban tudta meg s itt és ekkor csinálta meg 
hadi tervét. 

Mint a szultán egyik leveléből olvashatjuk, Murád csak egy 
napot, t. i. november 3-ikát, töltötte Drinápolyban, miből önként 
következik, hogy 2-án érkezett oda. Nagyon természetes, hogy át-
kelése után épen úgy sietett ide, mint azután Várna felé. Drinápoly 
jóval közelebb van Gallipolihoz, mint Várnához, annal könnyeb-
ben megérkezhetett tehát oda is 6 nap alatt. Ha ezt a legtermésze-
tesebb számítást elfogadjuk, akkor Murád, ázsiai csapatával októ-
ber 27-ikén, vagy 28-ikán kelt át a Hellespontuson. 

THÚRY JÓZSEF. 




