
A vesztfáliai békével 1648-ban befejezõdött
harmincéves háborúból a Habsburg Birodalom
meggyengülve került ki. A magyarok reményke-
désére rácáfolva III. Ferdinánd német-római csá-
szár és magyar király (1637–1657) ezért ezt kö-
vetõen sem fordult a török ellen, hanem 1650-
ben újabb 22 esztendõre meghosszabbította az
Oszmán Birodalommal 1606-ban megkötött és
azóta többször megújított zsitvatoroki békeszer-
zõdést. Ennek értelmében kölcsönösen tilos volt
új várakat építeni és várakat elfoglalni, valamint
a másik fél területén portyázni és rabokat ejteni.
A fegyvernyugvás a belsõ válságokkal küzdõ és
a Kréta birtoklásáért Velencével immár évek óta
háborúskodó isztambuli vezetésnek is megfelelt.
Mindezek miatt úgy tûnt, hogy a török kiûzése
Magyarországról ismét a távoli jövõ homályába
vész. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem
(1648–1660) lengyelországi kalandja azonban új
irányt adott az események folyásának.

A gyermekkorától fejedelemnek nevelt és
talán éppen ezért túlságosan ambiciózus Rákó-
czit megszédítette a Lengyelországgal hadako-
zó X. Károly svéd király ajánlata, aki hathatós
katonai támogatás fejében a lengyel trónt ígérte
neki. Rákóczi híveivel és támogatóival – köztük
gróf Zrínyi Miklós horvát bánnal – együtt úgy
képzelte, hogy a Báthory István államához ha-
sonló újabb erdélyi–lengyel perszonálunió al-
kalmas bázisa lehet a török elleni összefogás-
nak és a magyar területek felszabadításának.
Ezért anyja, Lorántffy Zsuzsanna és mások ta- 2018/2
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nácsa ellenére elfogadta a svéd ajánlatot, és 1657 januárjában a Porta határozott
tiltása ellenére 15 ezer fõs seregével átkelt a Kárpátokon, és Krakkó elfoglalása
után egészen Varsóig nyomult. Ezt követõen azonban megfordult a hadiszeren-
cse: a svédek visszavonultak, õ pedig vereségeket szenvedett az egyesült len-
gyel és tatár csapatoktól. A visszavonuló magyar sereg végül a tatárok fogságá-
ba esett, s Rákóczinak és kíséretének is csak nagy szerencsével sikerült haza-
vágtatnia Erdélybe.

Az albán származású Köprülü Mehmed nagyvezér, aki sikeresen törekedett
az Oszmán Birodalom hanyatlásának fékezésére, személyesen vezette hadait az
engedetlen Rákóczi és Erdély megbüntetésére. Katonái 1658 õszén felégették
Gyulafehérvárt, Nagyenyedet, Tordát, Kolozsvárt és Marosvásárhelyet, majd a
késõbbiekben elfoglaltak több várat, köztük Erdély kapuját: a kulcsfontosságú
Váradot. Szent László városa ezzel egy új török vilajet központja lett, s a Részek
nagyobb része is a félhold uralma alá került. A Porta azt tervezte, hogy az addig
autonóm fejedelemséget a Hódoltsághoz hasonlóan az Oszmán Birodalom tarto-
mányává teszi. Eközben polgárháború is dúlt az országban. A török által kineve-
zett új fejedelem, Barcsay Ákos (1658–1660) csapatai többször megütköztek 
a Rákóczihoz hû erõkkel – utoljára 1660. június 7-én Szászfenesnél. Rákóczi, aki
a csatában súlyosan megsebesült, sérüléseibe rövidesen belehalt. 

Erdély beolvasztása az Oszmán Birodalomba nemcsak a fejedelemség, ha-
nem az erõviszonyok eltolódása miatt a Habsburg Monarchia számára is felet-
tébb elõnytelen lett volna. A bécsi Haditanács ezért elhatározta, hogy a tatár fog-
ságból hazatért, Rákóczi-párti és Barcsayt lemondásra kényszerítõ, majd meg-
öletõ új fejedelemmel, Kemény Jánossal (1661–1662) együttmûködve katonai
erõvel akadályozza meg a status quót felborító török terv valóra váltását. 1661
õszén ezért gróf Raimondo Montecuccoli tábornagy fõvezérsége alatt császári és
királyi zsoldosok jelentek meg Erdélyben, akik egészen Kolozsvárig nyomultak
elõre, s számos erõsséget vettek birtokukba. Ezt viszont a török nem tûrhette.
Köprülü Mehmed fia, a nagyvezéri méltóságot öröklõ Ahmed ezért 1662 január-
jában katonai erõvel hatalomra segítette a németpárti Kemény ellenlábasát, Apa-
fi Mihályt (1661–1690), majd 1663 tavaszán több tízezer fõs sereg élén indult 
a III. Ferdinánd örökébe lépõ I. Lipót (1657–1705) megbüntetésére. Bár a csá-
szárvárosig nem jutott el, Felsõ-Magyarország legerõsebb várát, a Bécstõl mind-
össze 150 kilométerre fekvõ Érsekújvárt elfoglalta, és új hadjáratra készülve té-
lire csak Nándorfehérvárig vonult vissza.

A várható támadás elleni hatékony védekezés érdekében az uralkodó 1663
õszén gróf Zrínyi Miklóst, a szigetvári hõs dédunokáját nevezte ki a magyaror-
szági hadak fõparancsnokává. A horvát származású, de nyelvében és érzelmei-
ben egyaránt magyar Zrínyi korának egyik legjobb hadvezére, legmûveltebb
gondolkodója, legnagyobb költõje és legtehetségesebb politikusa volt. Hazai és
külföldi tanulmányainak a befejezése után családi birtokainak a védelmében 
a horvát és dunántúli végeken számos gyõzelmet aratott a portyázó és fosztoga-
tó törökök felett, majd a Portával kötött békék elõírásait megszegve és ezért a bé-
csi udvar neheztelését is kiváltva a Muraköz védelmére Kanizsával szemben új
várat (Új-Zrínyivár) építtetett. A török elleni nemzeti összefogás érdekében ki-
fejtett aktivitása és Erdélyhez fûzõdõ kapcsolatai miatt a bécsi udvar bizalmat-
lanul tekintett rá, és a nádori méltóságra, amelyet céljait szem elõtt tartva szíve-
sen vállalt volna, nem jelölte. 1655-ben Pálffy Pál utódjaként így nem õt, hanem
gróf Wesselényi Ferencet választotta meg a pozsonyi országgyûlés.36
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Ismerve a török gyengéit és a téli idõszakból adódó logisztikai nehézségeket
Zrínyi 1664 januárjában gyorsan mozgó könnyûlovasaival 250 km mélységben
behatolt a török végvárvonal mögé, visszafoglalta Pécset, és felégette a hat kilo-
méter hosszú eszéki Dráva-hidat, amely létfontosságú volt a török hadak felvo-
nulása szempontjából. Ezek kétségtelen sikerek voltak, melyek híre bejárta egész
Európát, ám nem stratégiai jelentõségû gyõzelmek. A törökök gyorsan újjáépítet-
ték az eszéki átkelõhelyet, és a dél-dunántúli útvonalon a tavasz beálltával meg-
indultak Bécs ellen. A több mint 100 ezer fõs török hadsereg elfoglalta és felrob-
bantotta Új-Zrínyivárt, amit a császári csapatok fõparancsnoka, az egyébként
nagy harci tapasztalatokkal rendelkezõ Montecuccoli tábornagy tétlenül nézett.
Zrínyi, akit már korábban kiparancsoltak a várból, ezen annyira felháborodott,
hogy elhagyta a török elõl hátráló keresztény sereget, és Bécsbe sietett, hogy ott
keressen orvoslást. Panaszai azonban süket fülekre találtak, különösen azután,
hogy a császárváros felé igyekvõ török sereggel 1664. augusztus 1-én Szentgott-
hárdnál Montecuccoli végre csatát vállalt, és fényes gyõzelmet aratott.

A magyar nemesség azt várta, hogy a Rába-parti gyõzelemmel nem ér véget 
a küzdelem, hanem a menekülõ török hadak nyomába eredve megkezdõdik a
várva várt felszabadító háború. Lipót azonban másként döntött. Apjához, III.
Ferdinándhoz hasonlóan õ sem a török kiûzését tartotta szem elõtt, hanem 
a Habsburgok spanyol ágának közeli kihalását feltételezve az örökség megszer-
zésére törekedett, és ennek érdekében a felemelkedõ és rivális francia királyság-
gal megvívandó újabb nagy háborúra tartalékolta erejét. Ezért tíz nappal a szent-
gotthárdi gyõzelem után Vasváron olyan békét kötött a nagyvezérrel, amilyennel
az gyõzelem esetén is elégedett lehetett volna. Ez a török minden addigi hódítá-
sát – beleértve Váradot, Érsekújvárt és Új-Zrínyivárt is – elismerte, és az új ha-
tárvonalat ennek alapján húzta meg. Ezen túlmenõen a császár és király kötelezte
magát arra is, hogy az erdélyi várakban hagyott helyõrségeit kivonja, és a fejede-
lemséget a Porta felségterületének ismeri el.

A vasvári béke megalázó feltételei egész Európát megdöbbentették, a magyar
nemességet pedig végleg a Habsburg-udvar ellen hangolták. Az elégedetlenke-
dõk élén a tavasz óta Bécsben tartózkodó Zrínyi Miklós állt, akit a Habsburgok
riválisa, XIV. Lajos katonai sikerei miatt kitüntetésekkel halmozott el, és hadmû-
veletei folytatása érdekében pénzt is küldött neki. Ugyanakkor Lipótot is segítet-
te, és kereste vele a megegyezés lehetõségét. Vagyis kétkulacsos politikát folyta-
tott. Bécsi követe, Jacques Brethel de Gremonville lovag útján ellenállásra bíz-
tatta az elégedetlenkedõ magyarokat, Zrínyi öccsének, Zrínyi Péternek még 
a vasvári béke elõtt tett ajánlatát egy Habsburg-ellenes francia–magyar szövetség
létrehozására azonban elutasította. Az eszes és ravasz Gremonville – megbízás-
ra vagy anélkül – mindazonáltal tovább szította a magyarok elégedetlenségét, 
s novemberben Csáktornyára küldte az éppen Bécsben tartózkodó fiatal Bethlen
Miklóst az oda visszavonult sértõdött bán szándékainak kipuhatolása céljából.
Így történt, hogy a késõbbiekben oly változatos életutat bejárt, mûvelt fiatal er-
délyi nemes tanúja volt a kor talán legnagyobb magyar államférfija vadászbal-
eset okozta halálának.

Zrínyi halála után Lippay György esztergomi érsek számított a bontakozó el-
lenállási mozgalom legtekintélyesebb alakjának. A vasvári békét a prímás a Zrí-
nyiekhez hasonlóan hazaárulásnak tartotta, s egyben jogtalannak is, mivel koro-
názási esküjében foglaltak ellenére az uralkodó magyar tanácsosainak a tudta
nélkül kötötte.  Érsekújvár és környékének elvesztése, ahonnan javadalmainak
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egy része származott, emellett személy szerint is érzékenyen érintette. Ezért és
az ide-oda vonuló keresztény katonaság rekvirálásai miatt még a lemondás és a
Rómába költözés lehetõsége is megfordult fejében. Ezt végül elvetette, viszont
1664 decemberében jelezte Gremonville-nek: a magyar sérelmek orvoslására az
egyetlen lehetõségnek õ is a francia szövetséget látja, és ennek érdekében akár
pártot is hajlandó lenne alakítani. Lippay Zrínyi Miklóshoz hasonlóan korának
egyik legmûveltebb és széles politikai horizonttal rendelkezõ magyarja volt, aki
képes lehetett volna összefogni az elégedetlenkedõket és eredményeket elérni az
udvarral szemben. 1666. január 3-án azonban – természetes halállal – õ is eltá-
vozott az árnyékvilágból. Utóda a szlovák származású Szelepcsényi György lett,
aki a nyitrai püspökkel, a horvát–osztrák eredetû Kollonich Lipóttal együtt 
a Habsburg-udvar feltétlen hívei és kiszolgálói közé tartozott.

Zrínyi Miklós és Lippay halála után került elõtérbe az új horvát bán, Zrínyi
Péter, Miklós öccse, aki bátyjához hasonlóan kiváló katona volt, ám államférfiúi
képességekkel jóval kisebb mértékben, mondhatnánk egyáltalán nem ruházta fel
a Teremtõ. Feleségével, az eszes és ambiciózus Frangepán Anna Katalinnal
együtt õ is kapcsolatokat épített ki a francia követtel, aki évdíjat eszközölt ki szá-
mára a Napkirálytól. Gremonville ötlete volt az is, hogy a bán ne gróf Rottal Já-
nos cseh–morva eredetû indigénának, hanem a zömmel már katolikus nyugati
és a jellemzõen még protestáns keleti vármegyék közötti szorosabb kapcsolat lé-
tesítése céljából a még gyermekkorában erdélyi fejedelemmé választott, de hiva-
talát soha el nem foglaló ifjú Rákóczi Ferencnek, az ország egyik leggazdagabb
nagybirtokosának nyújtsa kezét. Rákóczi özvegy édesanyjával, a nagy hatalmú
Báthory Zsófiával együtt 1661-ben katolizált. Ez és az özvegy kíméletlen protes-
tánsüldözése jelentõs mértékben járult hozzá a család hatalmas vagyonának és
befolyásának a megõrzéséhez.

A Sárospatakon tartott menyegzõrõl hazatérõben 1666. április elején a stub-
nyai meleg vizes fürdõben (ma Turciasnske Teplice) Zrínyi Péter találkozott az or-
szág elsõ fõméltóságával, gróf Wessselényi Ferenc nádorral, aki fiatal korában ka-
tonaként többször kitüntette magát a végvári harcokban, majd miután a „Murányi
Vénusz”, Széchy Mária segítségével, akit utóbb feleségül is vett, elfoglalta Murány
várát, 1646-ban az uralkodó báróiról grófi rangra emelte.1647-ben felvidéki fõka-
pitány, 1655-ben nádor lett, s ezt a pozícióját – egyre betegebben – azt követõen is
betöltötte. Bár királyhû, katolikus és ízig-vérig a kompromisszumok embere volt,
a vasvári béke õt is felháborította, és az udvar ellen szervezkedõ katolikus fõurak
csoportjához, valamint a kelet-magyarországi és Erdély felé kacsingató protestáns
nemesek táborához közelítette. A stubnyai tanácskozáson, amelyen több környék-
beli közép- és kisnemes is részt vett, a két fõúr megállapodott, hogy a továbbiak-
ban együttes erõvel és egymást segítve fognak törekedni az ország törvényeinek ér-
vényesítésére és alkotmányos rendjének a biztosítására. Mindezt egy ún. szövet-
séglevél formájában írásba is foglalták. Ezen túlmenõen egyetértettek abban is,
hogy céljaik elérése érdekében tekintélyes külsõ támogatóra van szükségük, aki
aligha lehet más, mint XIV. Károly. A nádor ezért felhatalmazta a bánt, hogy a ma-
gyar nemzet nevében ismét tárgyalásokba bocsátkozzék a francia követtel, és 
a mozgalom megszervezésére 100 ezer forint támogatást kérjen tõle. 

Gremonville meghallgatta, és ezúttal is rokonszenvérõl biztosította Zrínyit,
ám francia–magyar szövetségrõl és az eddigieken túlmenõ pénzügyi támogatás-
ról hallani sem akart. Kijelentette: királya békében kíván élni Lipóttal. Zrínyi és
különösen környezete azonban bízott a francia politika közeli módosulásában.38
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A bán egyik bizalmasa, nemes Vitnyédi István, neves és vagyonos ügyvéd, vala-
mint több ciklusban országgyûlési képviselõ eközben olyan ábrándos tervvel
állt elõ, amelyet összeesküvésre szövetkezett társainak jó része sem vett komo-
lyan. Olyan magyar, horvát, tót, dalmát, erdélyi, moldvai, havasalföldi és eset-
leg lengyel államszövetségrõl fantáziált, amelyen belül a Habsburg Monarchiá-
ból kiszakadó Magyarország uralkodója a francia király fia vagy egyik rokona lett
volna. Ennek megvalósítása érdekében a Habsburgok elleni háborútól sem riadt
volna vissza, feltéve, ha a XIV. Lajos pénzzel, fegyverrel és lõszerrel támogatja 
a magyar inszurrekciót. 

Zrínyi Pétertõl eltérõen Wesselényi nem sokat várt a francia udvartól, attól
pedig, hogy a magyar trónra egy francia herceg üljön, kifejezetten idegenkedett.
A felsõ-magyarországi protestáns nemesek többségével együtt ehelyett inkább 
a Porta felé tekingetett. Az a korábban általa is vallott koncepció, hogy a török
kiûzése Habsburg segítséggel elképzelhetõ, sõt csak úgy képzelhetõ el, idejét
múlta – vélte. A történtek miatt nincs más alternatíva, mint amit János király egy
évszázaddal korábban, Bethlen Gábor pedig a 17. század elsõ harmadában kép-
viselt: a török–magyar szövetségé. A nádor úgy képzelte, hogy a magyar nemzet 
a szultán védnöksége alá helyezi magát, s belsõ ügyeinek szabad intézése, továb-
bá a szabad királyválasztás fejében évi 50-100 ezer talléros „tiszteletdíjat” fizet
a Portának. Vagyis az egész országnak az erdélyi fejedelemségéhez hasonló stá-
tust képzelt el. „Wesselényi e lépése – állapította meg a katolikus és Habsburg-
barát szemléletérõl ismert Szekfû Gyula is – a sok fantasztikus és felelõtlen terv
közt, egyetlen logikus következése volt Montecuccoli és az udvar vétkes török
politikájának.”1

Wesselényi 1666 augusztusában tájékoztatta tervérõl a felvidéki nemesek
képviselõit, amit azok elfogadtak. Más lehetõség híján tudomásul vette a törököt
addig ahol lehet aprító Zrínyi Péter, sõt – legalább látszatra – Nádasdy Ferenc or-
szágbíró is, akivel – noha rivalizáltak egymással – Wesselényi még júliusban
ugyancsak szövetséglevelet váltott. A tervbe beavatták Apafi Mihály fejedelmet
is, akinek a követe 1667 tavaszán tájékoztatta Ahmed nagyvezért a királyságbé-
li magyar vezetõk ajánlatáról. A Porta álláspontja azonban ugyanolyan elutasító
volt, mint Párizsé. A Kréta elfoglalásával bajlódó nagyvezér nem akart újabb
frontot nyitni; egyelõre tökéletesen megfelelt neki a vasvári béke által teremtett
új status quo. 

Az egyre többek által ismert és egyre konkrétabb összeesküvés terve nem ma-
radt rejtve Bécs elõtt. A hazai informátorok általánosságokban mozgó és a kétfe-
lé játszó Gremonville sejtelmes közlései a bécsi udvart nem hozták lázba; az
uralkodó és környezete már hozzászokott a heves vérû magyarok többnyire ter-
méketlen frondeurködéséhez. A Porta olasz származású tolmácsa, Panajotti, aki
évek óta a bécsi udvar fizetett spionja volt, 1667 júniusában azonban konkrét és
hiteles adatokkal szolgált a magyarok török támogatással tervezett Habsburg-el-
lenes fellépésérõl. Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy Wesselényi tudott
a tolmács kettõs életérõl, és ezért Apafi követe nevek említése nélkül adta elõ 
a rábízott üzenetet.1667. március 27-én, néhány héttel azelõtt, hogy a Portának
tett magyar ajánlatra fény derült volna, egyébként a hosszabb ideje betegeskedõ
Wesselényi is kilehelte lelkét. A mozgalom ezzel harmadik potens és megfontolt
vezetõjét is elvesztette.

A vezérszerep ezt követõen a kapkodó és meggondolatlan Zrínyi Péterre, vala-
mint az okos, ám a nádorságra is pályázó és ezért kétkulacsos Nádasdy Ferencre
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hárult. Kezdetben mindketten a francia kapcsolat felújításában látták a mozgalom
sikerének zálogát. Azt szerették volna, ha XIV. Lajos formális szövetségre lép ve-
lük, hogy mielõbb megindíthassák a tervezett felkelést. A Napkirály ezúttal muta-
tott is hajlandóságot a magyarok melletti elkötelezõdésre, ám Gremonville addig
fondorlatoskodott, és csûrte-csavarta a dolgot, amíg elõnyösebb lehetõséget tálalt
fel urának: egyezséget Lipóttal a gyengeelméjû és folyamatosan betegeskedõ II.
Károly várható halálával megnyíló spanyol örökség fölötti békés megosztozásról.
Bár Lipót nehezen szánta rá magát nagybátyja elárulására és a gazdag hagyaték egy
részének feláldozására, tanácsosaira hallgatva végül megtette a döntõ lépést. 1668.
január 19-én jobb meggyõzõdése ellenére aláírta a Gremonville által elõkészített és
kizárólagos örökjogának elvét feláldozó titkos szerzõdést. A francia politika ezzel
olyan elõnyös pozícióra tett szert Bécsben, hogy a magyar összeesküvõk az eddi-
gieknél is kevésbé számíthattak a Napkirály támogatására. 1668-ban ezért ismét
elõtérbe került a török szövetség ügye. Apafi követe azonban ismét elutasító vá-
laszt kapott a nagyvezértõl. Az összeesküvõk – szám szerint huszonketten – a nyár
folyamán ennek ellenére úgy döntöttek, hogy Apafi Mihály támogatásában bízva
a franciák és a Porta segítsége nélkül is megindítják a fegyveres felkelést. Apafi
azonban óvatos duhaj volt; II Rákóczi György példáján okulva a török engedélye
nélkül eszébe sem jutott a Fejedelemség határain túl fegyveres akcióba kezdeni.
Köprülü Mehmed pedig neki is nemet mondott. A Habsburg-ellenes nemesi felke-
lés terve ezzel utolsó esélyét is elveszítette a sikerre.

A szervezkedés ennek ellenére tovább folytatódott, mintha mi sem történt volna.
1668-ban Zrínyi beavatta terveibe vejét, akit – bár valójában amolyan irányításra
szoruló anyám-asszony katonájának tartotta – olykor az erdélyi fejedelemséggel,
máskor a lengyel királysággal kecsegtetett. Emellett ösztönözte, hogy valós sérel-
meik orvoslásával igyekezzen megegyezésre jutni a felsõ-magyarországi protes-
táns rendekkel. Ez 1669 tavaszára valamilyen mértékben létre is jött: Rákóczi kö-
telezettséget vállalt, hogy a református templomoknak és iskoláknak visszafizeti
az anyja által korábban elvett jövedelmeit, a protestáns templomok látogatását
nem akadályozza, s a sárospataki református kollégium segélyezését újrakezdi. 
A rendek ugyanakkor arra tettek ígéretet, hogy támogatják Rákóczi törekvéseit az
erdélyi fejedelemség megszerzésére. Az egyezséggel Rákóczi – katolikus vallása el-
lenére – a felsõ-magyarországi protestáns rendek elismert vezetõjévé lépett elõ.

Nádasdy eközben eredménytelenül törekedett a nádorság megszerzésére, sõt
riválisai olyan valótlan és rosszindulatú pletykákat kezdtek róla terjeszteni,
amelyek végképp szembefordították az udvarral. Sértõdöttségének és kielégítet-
len ambícióinak maradandó emléke a magyar nemzet panaszait összefoglaló
röpirata (Oratio), melyben a bécsi udvart, a hercegprímást, a katolikus klérust és
a nemességet egyaránt éles bírálatban részesítette önzéséért, tunyaságáért és kü-
lönösen a török terjeszkedés tudomásul vételéért. Bocskai, Bethlen és Rákóczi
György példáját idézve arra szólította fel „édes nemzetét”, hogy minden más
gondolatot és megfontolást félretéve kizárólag országa megtartását tartsa szem
elõtt. Ennek érdekében fegyveres felkelésre tett javaslatot. „rajtad heverõ gaz né-
pet emészszed meg, szoros utaidat vágd be, végváraidat vedd kezedhez; kicsinytül
fogva nagyig kelj föl; megsegét Isten igaz igyedben az hamis esküvések[et] meg
nem állók ellen. Kit adjon Isten” – fejezte be munkáját, mely alá a Keserû Péter ál-
nevet kanyarította.2

A mozgalomról és a fegyveres felkelés tervérõl közben egyre többen sze-
reztek tudomást, akik között árulók is akadtak. Elõször iványi Fekete László,40
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Wesselényi egykori katonája és bizalmasa súgta meg a titkot Szelepcsényi
Györgynek 1668 õszén, aki azt azonnal továbbadta az udvarnak. Vallomását
megerõsítette Barkóczi István, a felkelés egyik kiszemelt katonai vezetõje, aki
szabolcsi fõispánná történt kinevezése után fordított köpönyegén. Harmadik-
ként pedig Széchy Mária, Wesselényi özvegye igyekezett menteni a bõrét –
egyes források szerint Zrínyi Péter tudtával. Az özvegy nádorné egyik bizalma-
sa útján a mozgalom minden részletét feltárta Nádasdy legfõbb ellenlábasa, 
a nádorságra ugyancsak pályázó Rottal gróf elõtt, majd magukat az összeeskü-
vésre vonatkozó és a murányi várban õrzött iratokat is átadta, illetve bemutat-
ta az udvarnak. Az iratok – Wesselényi, Zrínyi és Nádasdy szövetséglevelei, 
a francia, török és erdélyi kapcsolatokra vonatkozó dokumentumok, továbbá
az összeesküvõk egymás közötti bizalmas levélváltásai – német fordítását a bé-
csi titkos tanács tagjai 1699. január 30-tól ismerték. Egyelõre azonban nem
akartak lecsapni, várták a végkifejletet, hogy a mozgalom minden résztvevõje
leleplezõdjék. 

Miután az árulás tényére különbözõ jelekbõl Zrínyi és Nádasdy is rájött, õk is
menteni próbálták a bõrüket. Elõször Zrínyi hasonlott meg, akit Rottal bírt rá val-
lomástételre 1669 áprilisában. A bán közléseit Rottal úgy továbbította Lipót mi-
nisztereinek, hogy a fõbûnös nem Zrínyi, hanem Nádasdy, akit ezért haladéktala-
nul be kellene börtönözni. Az udvar azonban továbbra is kivárt, mígnem Nádasdy
is megtört. Észlelve, hogy nemcsak Rottal és a prímás, hanem már Zrínyi is elle-
ne dolgozik, 1699 októberében õ is Lipót lábai elé borult, bûnbocsánatért esede-
zett, és a jövõre nézve szóban és írásban is rendíthetetlen hûséget fogadott. Egyik
minisztere útján Lipót december 1-én közölte döntését országbírójával. „Tudassa
vele nevemben – olvasható a barokkos stílusban szerkesztett okmányban –, hogy
az említett emlékiratban kifejtett legalázatosabb hódolata s azon köteles nyilatko-
zata, hogy jövõre javamra és szolgálatomra törekszik, legkegyesebb tetszésemmel
találkozik, s én teljesen bízom benne, hogy ígéreteit beváltja. Így tehát tudassa ve-
le, hogy hû és sikeres szolgálatait, melyeket övéivel nekem tenni fog, mindenkor
illendõen fogadom s legkegyelmesebben elismerni akarom.”3

Bár Zrínyi nem kapott ilyen írásos „feloldozást”, szóban õt is biztosították az
uralkodó bocsánatáról és további bizalmáról, feltéve, ha hûségében többé meg
nem inog. Ha valami, akkor az állhatatosság azonban nem tartozott a bán tulaj-
donságai közé. Több évtizedes küzdelem után 1669 szeptemberében Kréta szék-
helyének, Kandiának az ormaira is lófarkas zászlók kerültek. Ezt követõen Ve-
lence békét kötött a szultánnal, amelynek következtében a Porta európai aktivi-
tásának a kiújulásával lehetett számolni. Zrínyit, aki néhány héttel korábban
még Krétára akart hajózni, hogy Velence oldalán bekapcsolódjék a küzdelembe,
ez arra ösztönözte, hogy mélyen gyökeredzõ törökellenes érzelmeit elfojtva
újabb ajánlatot tegyen a szultánnak. Egykorú jelentés szerint javaslatának fõbb
pontjai, melyeket Zrínyi követe 1699. december közepén adott át a szultánnak
Szalonikiben, a következõk voltak:

1. Magyar- és Horvátország évi 12 ezer tallér adó fejében a szultán védelme
alá helyeztetik;

2. a szultán szavatolja Magyar- és Horvátország régi szabadságjogait;
3. az Erdélyi Fejedelemség élén Apafi Mihályt Rákóczi Ferenc váltja fel;
4. a Porta a budai pasa csapataival és további 30 ezer fõs sereggel támogatja

Zrínyi Habsburg-ellenes hadjáratát;
5. a németektõl elhódított várak magyar kézen maradnak.
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A szultánnak és környezetének hízelgett a híres törökverõ behódolása, és haj-
lottak az ajánlat komolyan vételére. A Krétán tartózkodó nagyvezér, akivel Zrí-
nyi követének közvetlenül kellett tárgyalnia, azonban ellenezte a kockázatos ter-
vet, s a Habsburg Monarchia megtámadása helyett a Lengyel Királyság elleni
hadjáratra készült. Ezért olyan üzenetet küldött Szalonikibe, hogy biztassák 
a bánt, címezzék az Oszmán Birodalom keresztény hadai fõvezérének, ám tény-
leges segítséget tervezett hadjáratához ne adjanak. Nem ismervén a török tárgya-
lási stílus bizantinus jellegét Zrínyi követe azzal a szilárd meggyõzõdéssel érke-
zett haza 1670. március elején, hogy a török segítség biztosított. Természetesen
nem volt az, s ha Zrínyi nem is, a bécsi udvar Panajotti útján már hetekkel ko-
rábban pontosan értesült a valóságos helyzetrõl. Sõt ugyancsak az információ-
kat pénzért áruló olasz tolmács révén tudomást szerzett az ügyrõl Apafi Mihály
is, akit az a hír, hogy Zrínyi veje számára kérte az erdélyi fejedelemséget, telje-
sen elidegenítette a mozgalomtól.

Zrínyi és környezete hitelt adott a tapasztalatlan magyar követ beszámolójá-
nak. „Alig várom a percet – írta Frangepán Ferenc, Zrínyi 27 éves sógora egyik
hívének március 9-én –, hogy süvegeink a turbánokkal egyesüljenek. A német
süvegek – istenemre repülni fognak.”4 A harcias hangulatnak megfelelõen Zrí-
nyi felkelést hirdetett: fegyverbe szólította a muraközi nemeseket, a földesúri
terhek részleges eltörlésének ígéretével csatlakozásra bíztatta jobbágyait, a ha-
tárõrvidék ortodox hitû fegyvereseit pedig Frangepán Orfeo révén igyekezett
megnyerni ügyének. Azonnal üzenetet küldött Rákóczihoz, akit írásban biztosí-
tott a török segítségérõl, és ugyancsak fegyverfogásra buzdított. Hacsak ennyit
tett volna, akkor Zrínyi Péter tapasztalatlan összeesküvõként és meggondolatlan
felkelõvezérként vonult volna be a magyar történelembe. Ám bizonytalankodó
lelke és ingatag jelleme sugallatára mást is tett. Miközben sógorát, vejét és többi
hívét felkelésre szólította fel, sõt õ maga is megkezdte a hadak gyûjtését, a zág-
rábi püspök és bátyjának özvegye, Löbl Zsófia révén az udvar tudomására hoz-
ta: kellõ jutalom fejében kész fegyvernyugvást elrendelni. A kellõ jutalom 40
ezer forintnyi adósságának kifizetése, újabb jószágok és jól jövedelmezõ állások
elnyerése lett volna. Ezért Zrínyi Pétert – minden katonai erénye ellenére – gyá-
va árulónak sem túlzás tartani. 

Az udvarban ekkorra azonban betelt a pohár. „Remélem – írta Lipót egyik bi-
zalmasának április 9-én –, isten megsegít, s én majd móresre tanítom õket; olyat
ütök az ujjokra, hogy fejük is lehull bele.”5 Nagyjából ez is történt. A császári
csapatok március végére a horvátországi és a dél-dunántúli felkelõket minden
nehézség nélkül szétszórták; maga Zrínyi és Frangepán pedig – a kanizsai pasa
segítségében bízva – Csáktornyán rendezkedett be védelemre. Miután azonban
a kanizsai pasa a Porta parancsára hivatkozva elzárkózott a segítségnyújtás elõl,
az udvar pedig csalárd módon mindkét pártütõnek bûnbocsánatot ígért, a sógo-
rok április 13-án lóra kaptak, és Bécsbe vágtattak. Ott azonban – az uralkodói
ígéret ellenére – nem bûnbocsánat, hanem õrizetbe vétel várta õket. Váraik – be-
leértve Csáktornyát is – ezalatt ellenállás nélkül sorra, rendre megadták magu-
kat. A felkelés alvezéreit a német parancsnokok letartóztatták; aki tudott – így
például Frangepán Orfeo és Frangepán Ferencné – olasz földre menekült.

Északkelet-Magyarországon sikeresebben indult a felkelés, és valamivel to-
vább tartott. Rákóczi hívására április 9-én a környékbeli nemesek közül sokan
megjelentek Patakon, akik lelkesen hallgatták Zrínyi felhívását és a törökök se-
gítségére vonatkozó üzenetét. Néhány tisztjével ugyanekkor érkezett Patakra gróf42
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Starhemberg Rüdiger tokaji várparancsnok, akit, bár Rákóczi komája volt, az
összesereglett felkelõk kíséretével együtt letartóztattak. Rákóczit pedig vezérük-
ké választották. Csakhamar öt-hatezer ember gyûlt a kibontott zászlók alá, akik-
nek egyik csapata április 23-án a Szatmár melletti Gombáson háromszázadnyi
német dragonyost kaszabolt le, ejtett fogságba, illetve futamított meg. Ezzel egyi-
dejûleg ostrom alá vették Tokajt, valamint Szatmárt, és remélték, hogy rövidesen
az egész Felvidéket ellenõrzésük alá vonják. Néhány nap múlva azonban megér-
kezett Zrínyi Bécsbõl keltezett újabb üzenete, melyben bevallotta, hogy a „török-
ben csalatkozva” feladta a harcot. A környékbeli vármegyék küldötteinek május
1-ére összehívott tályai gyûlésén ennek hatására kitört a pánik. Elkezdõdött a bûn-
bakkeresés, ki Zrínyit, ki Rákóczit vádolta, s többségi szavazattal végül a fegyver-
letétel és az uralkodói kegyelemért való folyamodás mellett döntöttek. Az évek óta
tartó szervezkedés, amelynek sokkal nagyobb volt a füstje, mint a lángja, ezzel
hamvába holt. Következett a számonkérés és a megtorlás.

Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc és a szeptember 3-án letartóztatott Nádasdy
Ferenc ügyében – a magyar rendi bíráskodás szabályait semmibe véve – báró
Johann Paul Hocher udvari kancellár elnöklete alatt egy kizárólag németekbõl
álló 11 tagú rendkívüli bíróság ítélkezett. A vádlottak eleinte egymásra igyekez-
tek tolni a nagyobb felelõsséget, és kegyelemben, de legalábbis életük megkímé-
lésében bizakodtak. Reményeikben azonban csalatkozniuk kellett; a császári
kincstár mohósága nem tette lehetõvé a méltányosságot. A bíróság így mindhár-
mukat fej- és jószágvesztésre ítélte, s a büntetést a kivégzést megelõzõ kézcson-
kítással súlyosbította. Lipót „kegyébõl” ez utóbbi végül elmaradt, ám a halálos
ítéleteket végrehajtották. Mindhárom fõúr feje 1671. április 30-án hullott a por-
ba: Zrínyié és Frangepáné Bécsújhelyen, a tõlük elkülönített Nádasdyé Bécsben.
Mindhárman megadással készültek utolsó útjukra. Frangepán és Zrínyi megha-
tó levelekben vettek búcsút feleségeiktõl, és a halál torkában megbékéltek egy-
mással. A per folyamán vádolták, utolsó óráikban viszont vigasztalták és bátorí-
tották egymást. Ezt a pillanatot örökítette meg Madarász Viktor, a hazai roman-
tikus festészet egyik legnagyobb alakja Zrínyi és Frangepán a siralomházban cí-
mû festményével. Leginkább Nádasdy bízott a kegyelemben, aki minden tekin-
tetben távol tartotta magát a felkeléstõl, ám õ is hiába. Kezében feszülettel és
imádkozva lépett a vérpadra, ahol a bakó végzett vele.

A megtorlás nem szorítkozott a három fõúr kivégzésére. A bécsi perrel pár-
huzamosam Pozsonyban is mûködött egy bíróság, amely összesen 221 felkelõt,
illetve összeesküvõt idézett meg, és 154 ellen emelt vádat. A vádlottak közül 13-
at ítéltek halálra, de ténylegesen csak egyiküknek, Bónis Ferencnek vették a fe-
jét, aki a felsõ-magyarországi felkelõk közül a végsõkig tartó harcra buzdította
társait. A többiek birtokaik átengedésével és/vagy hitük elhagyásával váltották
meg életüket, ám a börtönt sokan így sem kerülhették el.

A pozsonyi bíróság ítéleteivel s különösen a három kivégzett fõúr vagyoná-
nak teljes elkobzásával hatalmas értékek kerültek a császári kincstár birtokába.
A Frangepán-, Zrínyi-, Nádasdy- és az ugyancsak lefoglalt Wesselényi-birtokok
egész országrészeket tettek ki. A bosszú kiterjedt a kivégzettek és elítéltek csa-
ládtagjaira is. Legsanyarúbb sorsra Zrínyi Péter özvegye, Frangepán Katalin ju-
tott, akit mindenétõl megfosztva Csáktornyából Grazba hurcoltak, s ahol 1673-
ban bekövetkezett haláláig a lehetõ legnagyobb nyomorban és elborult elmével
tengette életét. Két leánya, akiket elszakítottak tõle, apácaként fejezte be életét.
Egyetlen fiát, Jánost pedig Gnade Antal néven besorozták a hadseregbe, majd ko-
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holt vádak alapján1683-ban börtönbe zárták, és 1703-as haláláig ki sem enged-
ték. Utolsó éveire anyjához hasonlóan megõrült. Valamivel jobb elbánásban ré-
szesült Széchy Mária, akinek életét a pozsonyi bíróság ugyan megkímélte, de va-
gyonától örökre, személyes szabadságától pedig évekre megfosztotta. 1679-ben
halt meg kõszegi rokonainak kenyerén tengõdve. Nádasdy után nem maradt öz-
vegy; hatalmas vagyonából gyermekei 15–15 ezer forintot kaptak.

Teljes kegyelemben részesült viszont Rákóczi Ferenc, aki a tályai gyûlés után
azonnal anyjához, Báthory Zsófiához menekült Munkácsra, aki 400 ezer forint
váltságdíj lefizetésével és azzal, hogy váraiba német katonaságot engedett, meg-
mentette fiát a vérpadtól, s a hatalmas Rákóczi-birtokokat is megõrizte neki, il-
letve – miután 1676-ban elhunyt – két unokájának: Ferencnek és Júliának. Irá-
nyításával újrakezdõdtek a korábbi protestánsüldözések is.

A Wesselényi-féle összeesküvés és az ebbõl kibomló felkelési kísérlet jó al-
kalmat szolgáltatott Lipótnak arra, hogy a magyarok megbízhatatlanságára és en-
gedetlenségükre hivatkozva meghirdesse a „jogeljátszás” elméletét, és a Magyar
Királyságban is megpróbálja érvényre juttatni azt az uralkodói abszolutizmust,
amit elõdei Csehországban már az 1620-as fehérhegyi csata után bevezettek, s
amelyet francia mintára Európa számos országában alkalmaztak. Az országgyû-
lést és a nádori hivatal mûködését felfüggesztették, s az ország kormányzását egy
olyan új testületre (Gubernium) bízták, amelynek élén a német lovagrend nagy-
mestere állt. A magyar végvári katonákat – mintegy 8-10 ezer fõt – mint megbíz-
hatatlanokat elbocsátották, és helyükbe idegen zsoldosokat hoztak. Emelték az
adókat, és ismét üldözni kezdték a protestánsokat. Templomaikat katonasággal
foglaltatták el, és Habsburg-ellenes magatartásuk miatt 1673–74-ben közel 400
protestáns lelkészt, valamint tanítót idéztek a pozsonyi vésztörvényszék elé. Aki
beismerte bûnösségét és lemondott papi hivataláról, az kegyelmet kapott, és ha-
zatérhetett. Aki csak bûnösségét ismerte el, annak külföldre kellett távoznia. Aki
egyiket sem, azt fej- és jószágvesztésre ítélték, amit utóbb várbörtönre vagy gá-
lyarabságra enyhítettek.

A magyar rendiséggel és protestantizmussal mindezek ellenére Lipót sem bírt.
Az udvar kegyetlenkedései újabb ellenállást váltottak ki. A megürült plébániák-
ra küldött katolikus papok közül a felbõszült hívek többet megöltek, a nemesség
lázongott, s a vagyonuktól megfosztott emberek, a földönfutóvá vált katonák, va-
lamint a megalázott és meghurcolt lelkészek közül több ezren a Felsõ-Tisza vidé-
kén, Erdély határszélén kerestek menedéket. A magukat kurucoknak nevezõ buj-
dosók a 19 éves gróf Thököly Imrét, egy felsõ-magyarországi evangélikus nagy-
birtokos család sarját választották vezérükké, aki – miután apja részt vett az
összeesküvésben, és ezért 3 millió forintra becsült vagyonának javát elkobozták
– maga is a bécsi politika kárvallottjai közé tartozott. Az ellenállás szelleme tehát
tovább élt, és ez már 1678-ra egy újabb fegyveres felkelésbe torkollott.
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