
A Magyar Hadtudományi Társaság tisztelgése Zrínyi-Újváron 

 

Szeptember 2-án a Magyar Hadtudományi Társaság 7 fős küldöttsége Szenes Zoltán elnök 

vezetésével megtekintette a költő, hadvezér Zrínyi Miklós által 1661-ben a Mura bal partján, 

hódoltsági területen emelt Zrínyi-Újvár helyszínét. 

Az az oszmán hódítók elleni háborúban fontos szerepet játszott kis vár három évig 

tartotta fel az ellenséget, s csak a török fősereg több mint három hétig tartó ostromát követően 

esett el 1664 június végén. Ezt követően a törökök földig rombolták, és az 1664. augusztus 

10-én megkötött vasvári békekötésbe belefoglalták újjáépítésének tilalmát. Zrínyi-Újvár 

emléke utóbb feledésbe merült, maradványai is eltűntek a föld színéről, a 18. század második 

felében készült térképek már a helyét sem jelölték. Kutatása és helyszíni feltárása a 2000-es 

évek elején kezdődött meg egyebek közt a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Zrínyi 

Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) munkatársainak, köztük a 

Magyar Hadtudományi Társaság több tagjának a közreműködésével. Erről a munkáról, a 

kutatás eredményeiről a beleznai iskola egyik termében kialakított „Zrínyi-Újvár” kamara 

kiállítás tárlói előtt, majd a vár egykori udvarán Prof. dr. Padányi József vezérőrnagy, 

egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatócsoportjának vezetője tartott 

küldöttségünk tagjainak szenvedélyes ismertetést. 

 

 

A Társaság tagjai Padányi József tábornokkal a beleznai kiállításon, 

Zrínyi-Újvár makettje előtt 

 

Ezt követően kis csapatunk (Szenes Zoltán elnök, Hegedűs Henrik alelnök, Németh 

András alezredes, elnökhelyettes, Hajós Dezső média menedzser, Hausner Gábor alezredes, a 

Hadtudomány főszerkesztője és Társaságunk két fiatal, egyetemi hallgató tagja: Ináncsi 

Mátyás és Katona Gergő) megtekintette a Mura–Dráva összefolyását Őrtilosnál és a Zrínyi-

Újvárral szomszédos Szent Mihály hegyről nyíló páratlan kilátást, személyes benyomást 

szerezve hadi történelmünk e kiemelkedő helyszínéről. 

A szakmai kirándulás indokát a Zrínyi nevezetes téli hadjáratára emlékező és 

emlékeztető tábla avató ünnepsége adta, amelyre a vár udvarán, a környező Somogy és Zala 



megyei települések polgármesterei és lakosai, a térség országgyűlési képviselője és a Somogy 

megyei Önkormányzat vezetője, valamint a Ludovika Zászlóalj egy százada részvételével 

került sor. A gyönyörű monumentumot a Honvéd Kulturális Egyesület és Őrtilos település 

közösen készíttette, annak emlékére, hogy Zrínyi hadai 1664. január 20-án Zrínyi-Újvárból 

indultak el a korszak egyik legjelentősebb török elleni támadó hadműveletére. Mint Négyesi 

Lajos ezredes, egyetemi docens avató beszédében kiemelte, a téli hadjáratban részt vevő 

hadak létszáma (22–25.000 fő) megegyezett a Mohácsnál 1526-ban csatába szállt magyar 

hadseregével. Ám ezúttal a magyar hadak fényes hadiettet vittek végbe, a hadjárat 26 napja 

alatt több mint 250 km mélységben behatoltak az ellenség területére, elfoglaltak több oszmán 

erősséget, bevették Pécs városát, és február 2-án felégették a török utánpótlás fontos 

útvonalának számító eszéki hadihidat. A hadjárat sikerét Európa-szerte ünnepelték, a pápa, a 

Habsburg uralkodó, XIV. Lajos, a „napkirály” ajándékokkal halmozták el Zrínyit, és a 

spanyol udvar megítélte neki a korabeli világ legmagasabb kitüntetését, az Aranygyapjas-

rendet. 

 

 

Szenes Zoltán és Hausner Gábor koszorút helyez el a Zrínyi-újvári emléktáblánál 

 

Az eseményre emlékező ünnepséget koszorúzás zárta. A Magyar Hadtudományi 

Társaság nevében Szenes Zoltán elnök és Hausner Gábor főszerkesztő helyezte el a tisztelet 

koszorúját az emléktáblánál, mintegy folytatásaként a Társaság Zrínyivel kapcsolatos 

megemlékezéseinek, hagyományápolásának, amely Zrínyi Miklós születésének 400. 

évfordulóján, 2020 május 3-án a Vígszinház előtt álló Zrínyi-mellszobor megkoszorúzásával 

vette kezdetét, s olyan, a Társaság közreműködésével megvalósult programok jeleznek, mint a 

Zrínyiek a haza szolgálatában című kiállítás az NKE Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi 

Campuson 2020-ban, valamint a Zrínyi-Újvár. Egy 17. századi védelmi rendszer az oszmán 

hódoltság határán c. kötet bemutatása. 


