
Az 1552-ben, 38 napig tartó egri vár 
ostrománál használt fegyverek.

szeptember 9. – október 17.



Tinódi Lantos Sebestyén szerint 1935 védő harcolt a törökök ellen.

Fegyvereik:
• 24  ágyú

• 93 elavultnak számító kanócos puska.
• 194 kovaköves német puska.
• 343 szakállas puska, melyet támasztani kellett.
• 2 duplacsövű szakállas puska.
• 5 darab sereg vagy sorbontó. Az egri várvédők saját találmánya 
volt, hogy guruló fakeretre erősítettek akár 28 szakállaspuskát, így 
több lövész életét kímélték meg a falakon, és roham esetén tett jó 
szolgálatot. A széles deszkalapokkal stabillá tett óriási kereket 
zsákokba töltött lőporral, valamint betöltött puskákkal szerelték 
fel.
• lándzsák, dárdák, kardok, íjak, forró víz és szurok.
Páncélt is viseltek általában, a fejükön sisakot, mellvértet, 
páncélinget, kesztyűt. 

1. A legnagyobbat Perényinek hívták, és vasból öntették.
2. A másodikat Frangepán Ferenc öntette rézből. Ezt a 
tömlöc bástyában helyezték el.
3. A harmadik, - mely csak hétszer kisebb súlyú 
ágyúgolyót tudott kilőni, mint a Perényi, - vasból készült 
és Babának becézték. A Szentély bástyára küldte a 
várkapitány. Ide tették a legértékesebb ágyúkat.
4. A negyedik a "nagyobb falkony" (kisebb faltörő 
ágyúfajta volt és rézből készítették.



Kara Ahmed pasa vezetésével 150 000 főt számláló egyesült 
török sereg. Az új évezred történelmi kutatásai alapján a török had létszáma 
vélhetően 30-40 ezer fő volt.

Fegyvereik:
• 140 ágyú, köztük 30-35 nagyobb típusú 

6000 darab vasból készült golyót lőttek ki az egri várra
• kardok  

• íjak, lándzsák.

handzsár
arab eredetű ívelt pengéjű, rövid, kardszerű fegyver. 
Hasonlót már az egyiptomi katonák fegyverzetében is 
felfedezhetünk. 
jatagán
török-tatár eredetű fegyver, 60-80 centiméter hosszú, 
egyélű, kétszer enyhén hajlított pengével. A markolata 
fából, elefántcsontból, ezüstből készült. Tokjával együtt 
övükbe dugva hordták a harcosok. 



Ágyú

Kanócos puska

Szakállas puska



Handzsár

Jatagán

Íj és íjtegez

Készítette: Csepreghy Barna  6/a
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