
VÉGVÁRI CSATÁK



ZIMONY OSTROMA 

(1521)



 Zimony ostroma 1521. július 3-ától július 12-

éig tartott. A várat I. Szulejmán szultán hada vette be. 

Előzőleg elesett Szabács, míg Nándorfehérvár ostroma 

tovább tartott. A várat alig 350 szerb katona élén 

védte Szkublics Márkó, aki megesküdött, hogy meghal, 

de nem adja fel az erősséget.



A vár tüzérsége mindössze három 

tarackból állt, amik hatékonyan nem 

tudták felvenni a harcot az oszmán 

tüzérséggel szemben. 



 Szklubics és emberei összesen kilenc napig harcoltak 

reménytelenül a túlerőben szemben. Az utolsó napon a szultán 

általános rohamot intézett a vár ellen. A harcban Szkublics 

súlyos sebet kapott és száz maradék emberével a piactérre 

szorult, ott folytatta a hősies ellenállítást, amíg mindegyik 

katonája el nem esett, s a törökök elfoglalták a várat. 

Szkublicsot félholtan vitték a szultán elé, aki egy magával 

hozott harci elefánttal megölette.



 Szabács és Zimony védőinek hősies és végsőkig 

tartó ellenállását a törökök is mélységesen tisztelték. 



HUNYADI JÁNOS

Kolozsvár, 1407 körül –

Zimony, 1456. augusztus 11.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1407
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zimony
https://hu.wikipedia.org/wiki/1456
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_11.


 Magyarország kormán

yzója 1446 és 1453 k

özött

 Ország egyik 

leggazdagabb 

földesura 

 Két gyermeke szültett

László és 1. Mátyás

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Korm%C3%A1nyz%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1446
https://hu.wikipedia.org/wiki/1453


 Katonai 

pályafutását apródként kezdte

 1430 körül kötött házasságot 

horogszegi Szilágyi Erzsébettel

 1430-ban Zsigmond király 

szolgálatába lépett

 1433-tól udvari lovag

 Idővel a királyi tanácsban is helyet

kapott

https://hu.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%B3d_(tiszts%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1430
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1gyi_Erzs%C3%A9bet_(korm%C3%A1nyz%C3%B3n%C3%A9)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1430
https://hu.wikipedia.org/wiki/1433


 1430 körül kötött 

házasságot 

horogszegi Szilágyi 

Erzsébettel

https://hu.wikipedia.org/wiki/1430
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1gyi_Erzs%C3%A9bet_(korm%C3%A1nyz%C3%B3n%C3%A9)


SZENDRŐ
Végvár



 először 1413-ban foglalta el a török

 1437-ben a török sikertelenül ostromolta, mivel
Szentmiklósi Pongrác felmentette

 1439-ben már nem tudták megakadályozni
elfoglalását



 1448-ban a vesztes rigómezei csata után
Brankovics György szerb despota itt tartotta fogva
Hunyadi János kormányzót, de mivel a magyar
sereg ostrom alá vette a várat, szabadon engedte

 1454-ben Hunyadi János mentette fel a török
ostrom alól

 1512-ben Szapolyai János eredménytelenül
ostromolta



A ZENTAI CSATA



Kezdetek

 Az Oszmán Birodalom másfél évszázados terve volt a 
keresztény Európa jelképes városának, Bécsnek az 
elfoglalása. A 17. század végén a Porta ismét 
kísérletet tett Bécs elfoglalására, de a város védelmére 
összeállt keresztény koalíció az ostrom visszaverését 
követően a római pápa diplomáciai erejét latba vetve 
az iszlám európai kiszorítását vállaló Szent Ligává 
avanzsált. 

 A keresztény szövetségben egyesült hadak nemcsak 
Budát foglalták vissza, de 1690-re – ideiglenesen –
egészen Szkopjéig sikerült a török vonalat 
visszaszorítani. 

 A rég nem tapasztalt összefogásban és elhatározás 
nyomán megvalósult törökellenes háborúban tűnt fel 
először, majd emelkedett a kora újkor legkiválóbb 
hadvezérei közé Savoyai Jenő herceg, aki a keresztény 



Savoyai Jenő felemelkedése

 Eugène de Savoie, vagy magyar 
alakjában Savoyai Jenő 1663-
ben született Párizsban, 
arisztokrata család sarjaként, 
így gyerekkorától kezdve jelen 
volt XIV. Lajos francia uralkodó 
udvarában. 

 Szülőföldjét elhagyva I. 
Habsburg Lipót német-római 
császár szolgálatába állt. 

 A 17. század végén 
kibontakozó, másfél évtizedig 
tartó törökellenes háború alatt 
csakhamar megmutatkozott 
Savoyai Jenő briliáns hadvezéri 
képessége és politikai érzéke is. 

 Bécs védelme mellett (1683) 
Savoyai Buda 
felszabadításában (1686) és 



Zentai csata

 Ezt követően került sor a 
kortársak által is kiemelkedő 
hadvezéri teljesítményként 
számon tartott zentai csatára, 
amikor is Savoyai Jenő 
vezényletével 1697. 
szeptember 11-én a keresztény 
seregek meghatározó 
jelentőségű győzelmet arattak 
és tartós visszavonulásra 
kényszerítették II. Musztafa 
szultán egyesített csapatait a 
Tisza-parti Zenta nevű 
kisvárosnál.

 Ez volt az utolsó eset arra, 
hogy egy török szultán 
seregeinek élén személyesen is 
részt vállalt valamely katonai 
kampányban.



Zentai csata

 Zenta egy napjainkban is 
létező Tisza-parti kisváros 
Bácskában, a mai Szerbia 
északi részén, amelyről a 
források először a 13. 
század elején, II. András 
magyar király uralkodása 
alatt tettek említést. 

 A település feltehetően 
egy folyami gázló mellett 
alakult ki, amelyet többek 
között korai elnevezése, 
Zyntharew, azaz Zentarév 
is alátámasztani látszik. 



Zentai csata

 Musztafa szultán óriási csapatösszevonása miatt a 
keresztény szövetségesek a Duna- Száva vonala mögé 
vonultak vissza. 

 Savoyai, elvetve a kiadások miatt aggodalmaskodó 
bécsi Haditanács teljes visszavonulásra adott parancsát, 
a rendelkezésre álló német, magyar, szerb, horvát, 
francia és spanyol erők összevonásával és felderítő 
állások létesítésével azonban meg kívánt ütközni a 
török hadsereggel. 

 A bánságiról a Tisza bácskai oldalára átkelni 
szándékozó török hadseregről Savoyai szeptember 10-
én értesült, így szeptember 11. hajnalán csapataival 
Zenta mellé vonult, és kis felderítő csapat élén 
előrelovagolva a Zenta melletti Orompart dombos 



Zentai csata

 A törökök ekkor több tucat folyami csónak és ladik 
felhasználásával az átkeléshez hajóhidat létesítettek, 
majd a bácskai oldal hídfőjénél sorba állított 
társzekerekkel belső sáncot alakítottak ki. 

 Savoyai Jenő támadása a török csapatokat sebezhető 
állapotban érte, mivel a külső sánc kialakítása még nem 
fejeződött be, a sáncrendszer félköríve nem zárult be és 
rajta egy nagy nyílás volt látható. 

 Miután a császári csapatok elfoglalták a hídfőt, a 
bácskai oldalon rekedt több tízezer török katona a 
reménytelenné vált helyzetben a magas partról a 
Tiszába vetette magát.

 A török számbeli fölény ellenére Savoyai Jenő 
határozott fellépésével az erőltetett menetben vonuló, 



A karlócai béke

 A keresztény hadak 
fényes győzelmét 1697. 
szeptember 21-én a 
díszbe öltöztetett Bécs 
fáklyás körmenettel és 
diadaloszlopokkal 
ünnepelte, hatalmas 
feliratokon hirdetve, hogy 
„Bécs Zentánál 
megszabadíttatott” 
(Vienna ad Zentam 
servata).

 A zentai csatát követően 
a Szent Liga országai 
1699. januárjában békét 



Szelfi vadászat „Én és a vár”

Pétérvárad



A zimonyi Hunyadi-

torony



Szendrő



Nándorfehérvár

Hunyadi János 

emlékköve



Arany János

HUNYADI CSILLAGA

 Csillag tűnt fel, fényes csillag,
Merre a nap télben feljő;
Tiszta volt a mennyek boltja,
Semmi pára, semmi felhő.

 S valamennyi égitestet
Homályossá tőn a szégyen,
Hogy, miként az, nem ragyognak
Összevéve hárman-négyen.

 De koronkint amaz egynek
Fénye elhalt, oly sötét lett!
Bárha semmi köd vagy pára
És az égbolt tisztán kéklett.

 Ámde újra még teljesben
Ragyogott fel szép világa:
Mint a gyémánt, oly tündöklő,
Mint az arany, olyan sárga.

 Látta ezt egy földön járó;
A sötétből, mely övezte,
Vággyal nézve ama fényes
Csillagokra, messze, messze...

 S álmodozván, így sohajtott,
Így ohajtott fel a jámbor:
"Haj! ki vagy te, sárga csillag,
Ismeretlen égi vándor?

..

 Nagy volt a kard, és a gyeplő.

Nem vagy-é te ama bolygó,

Minden bolygók fejedelme,

Kinek útját szabja, méri

A tudákos emberelme?

 Nem vagy-é te ismeretlen

Szebb egekből új jelenség,

Hozva nékünk e vén földre

Balszerencsét, jó szerencsét?

 Nem vagy-é te boldog szellem,

Megidvezült, megdicsőült,

Hogy vigasztalj a mostanról,

Hogy reményt nyujts a jövőrül?"

 Ekkor ábrándos lelkében

Így zendült meg valamely szó,

Mintha csak a csillagokbul

Válaszképen lehallatszó.

 Én vagyok az! földi ember

Fajod régi büszkesége,

Nevem így zeng míg egy név lesz:

Hunyadiak dicsősége.

 Kiknek tiszta ép erkölcsén

Semmi csorba, semmi szeplő;

Kiknek, egyaránt, kezében



Zenta

Zentai csata 

emlékűve



Végvári versek:

Balassi Bálint: Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől

Áldott szép pünkösdnek … (Borivóknak való)

Ó  én édes hazám, te szép 

Egy katonaének

Vörösmarty Mihály: A nándori toronyőr

Czuczor Gergely :Hunyadi

Arany János: Hunyadi csillaga

Arany János: Szibinyánin Janko

Arany János: Both bajnok özvegye

Illyés Gyula: Hunyadi keze

Illyés Gyula:Dugovicsok

Bozó Lake Norbert: Újkori krónikás beszéd

Nagybáncsai Mátyás: História az vitéz Hunyadi János vajdáról

Antonio Bonfini: „Jó fegyvernökből a legerősebb vitéz, vitézből 

a legkiválóbb hadvezér lett.”


