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kori Habsburg- és magyarellenes függetlensé-
gi szemlélet Horvátországban tehát egy ideig 
a szigetvári hőst, sőt a politikus, katona és 
költő-író dédunokáját (1620–1664) sem kí-
mélte. Szerencsére azonban mindezen már 
nagyrészt túl vagyunk.

Zrínyi kiemelkedő karrierjét és sokrétű 
tevékenységét reálisan csak akkor érthetjük 
meg, ha őt nem a 19–20. századi különféle 
történelemszemléletek előítéletei szerint, ha-
nem elsősorban az egykori államkeretek, 
politikai és társadalmi viszonyok rendszerében 
vizsgáljuk. A vitathatatlanul horvát szárma-
zású szigetvári hős (horvátul Nikola Zrinski 
Sigetski) ugyanis a mohácsi csata utáni pár 
évtizedben nem csupán az 1102 óta unióban 
álló Magyar és Horvát Királyság, de még a 
Habsburg I. Ferdinánd király uralkodása 
(1526–1564) alatt Közép-Európában létrejött 
Habsburg Monarchia politikai elitjének és 
úgynevezett nemzetek feletti arisztokráciájá-
nak is meghatározó képviselőjévé vált. Az 
utóbbit a monarchia „összetartó-összetapasz-
tó” erejének nevezi az újabb kutatás.

E gyökeres változás jól nyomon követhe-
tő a Zrínyi által birtokolt várakon és uradal-

makon, az általa viselt tisztségeken, sőt fele-
ségei és gyermekei sorsán is. Jelen összegzés 
ezek bemutatására tesz kísérletet, hangsúlyoz-
va, hogy Zrínyi Magyarországra, majd Kö-
zép-Európába való „felkapaszkodása” famíli-
ájának korábbi lojalitásait és identitásait je-
lentősen gazdagította, ám részben át is alakí-
totta. Mégpedig nemcsak rövid, hanem 
hosszú távon, valójában egészen a család 18. 
század eleji kihalásáig.

A rendek és a bécsi udvar közös szolgálatában

A középkori (Adriai-tenger melléki) Horvát 
Királyság előkelői közül, a horvát Šubić 
nemzetségből származó Zrínyi Miklós elődei-
hez hasonlóan eredetileg ugyancsak a horvát–
szlavón területek törökellenes határvédelmé-
ben és igazgatásában vállalt szerepet. Azaz 
már ifjúkorában követte egyik nagyapja, 
Korbáviai Károly, másként Karlo Karlović 
szolgálatát, akit 1493-ban a törökök ellen el-
vesztett udbinai csatában ért a halál.

Miután Zrínyi családja már 1524-től 
Habs burg zsoldon szolgált az oszmánok ellen 
horvát földön, 1529-ben feltehetően részt vett 
Bécs védelmében, majd 1542 őszén négyszáz 
horvát könnyűlovas kapitányaként a Buda 
és Pest visszafoglalására indított, sikertelen 
hadjáratban jeleskedett. Ekkori vitézkedése 
alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy Ferdi-
nánd király az esztendő legvégén horvát–szla-
vón bánná nevezte ki.

E tisztében Zrínyi másfél évtizeden át 
meg határozó szerepet játszott a török előre-
nyomulás miatt egyre fogyatkozó horvát–
szlavón területek védelmének megszervezé-
sében: mind a határvidéken, mind az 1550-es 
években tartott bécsi hadikonferenciákon. 
1556. évi lemondása mégis jelezte, komoly 
fenntartásai vannak e területek sikeres védel-
mének lehetőségeit illetően – amit egyébként 

jól mutatott az Una-parti Novi és Kosztajnica 
várainak eleste. Pedig ebben az időben a 
krajnai, karintiai és stájer rendek már rendsze-
res évi anyagi támogatással segítették a hor-
vát–szlavón határvédelmet, így Zrínyi itteni 
régi birtokainak megmaradását is.

Lemondása dacára Zrínyi természetesen 
nem vonult ki ősei földjének védelméből. 
Zágráb és Körös megyei várai (a családnévadó 
Zrin, valamint Gvozdansko, Medvevár, Kru-
pa, Ozalj, Rakonok stb.) védelme miatt saját 
csapatai mellett az uralkodó zsoldján az 
1550–1560-as években továbbra is több száz 
lovast és gyalogost tartott. S bár régi családi 
birtokairól nem mondott le, mégis döntő 
módon váltott stratégiát, sőt részben még 
pátriát is.

A mindennapos török veszély miatt Zrí-
nyi mind családi székhelyét, mind politikai-
katonai tevékenységét Zágráb megyéből a 
Drávától északra tette át. Ám nem olyan tá-
volra, mint a Vas megyei védett hátországban 
rezidenciákat (Németújvár, Szalónak, Ro-
honc) szerző Batthyányak, hanem Szlavónia 
közvetlen határára, de már a Zala megyében 
fekvő muraközi Csáktornya és a Somogy 
megyei Csurgó váraiba. Szimbolikusnak tart-
ható, hogy az 1540-es évek közepétől a hor-
vát–szlavón bán legfőbb rezidenciája már a 
Drávától északra, Magyarországon feküdt.

Miközben a Drávától északra fekvő vá-
rakból még a szlavóniai és horvátországi 
birtokok is ellenőrizhetők voltak, addig a 
Mura vidéke kiváló kapcsolatot biztosított 
Stájerország felé. Így az 1540-es évek végétől 
az ugyancsak menekülő horvát nagyúrtól, 
Keglevics Pétertől (horvátul Petar Keglević) 
részben erőszakkal megszerzett csáktornyai 
vár és uradalma hosszú időre a Zrínyi família 
egyik legfontosabb rezidenciája és birtoka, sőt 
gazdasági és kulturális központja lett.

A szigetvári hős többféle megítélése

Zrínyi Miklós (1508–1566), a szigetvári hős 
megítélése az elmúlt évszázadokban többször 
változott. Összességében mind a magyar, 
mind a horvát történetírás a legkiemelkedőbb 
történeti személyiségek sorában tartotta szá-
mon, így joggal vált mindkét országban terek 
és utcák gyakori névadójává. S noha a magyar 
köztudatban megítélése napjainkig igen 
pozitív, e nimbusz a 19. század második felé-
ben Horvátországban egyes körökben egy 
időre jelentősen megtört.

Ezt jól jelzi, hogy kereken százötven évvel 
ezelőtt, amikor Szigetvár 1566. évi védelmének 
300. évfordulóján, 1866-ban a horvát ország-
gyűlés meg kívánta ünnepelni az eseményt, 
az egyik neves horvát politikus, Ante Star-
čević a következőképpen szónokolt: „Valami-
kor horvát Leonidásznak tartották a szigetvá-
ri Zrínyit, ám Leonidász saját hazáját védve 
esett el, de Zrínyi hazája ellenségeit [értsd: a 
Habsburg-dinasztiából származó magyar 
királyokat] védelmezve lelte halálát.” (Sokcse-
vits, 2004, 84.) A 19–20. században – a min-
denkori aktuálpolitikának megfelelő – gya-
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Ezzel a Zrínyiek – a Batthyányak, Bán-
ffyak, Nádasdyak és Széchyek mellett – már 
a 16. század közepén a Dunántúl, sőt egyút-
tal a Magyar–Horvát Királyság legnagyobb 
birtokosai közé léptek. Mindez hatalmas 
változást jelentett az 1520–1530-as évek fordu-
lójához képest, amikor még csak a Karlovics-
rokonság horvátországi örökségének meg-
szerzésén munkálkodtak, és Bécsben sem 
mindig örvendtek elismertségnek.

A Zrínyi család sorsát hosszú távra meg-
határozó északra húzódásról és alapvető 
stratégiaváltásról Miklós új tisztségei is szem-
léletesen tanúskodnak. 1557 őszén ismét a 
királyság egyik főméltósága, magyar királyi 
tárnokmester lett, miközben Zala megye 
után Vas megyében is kulcsfontosságú zálog-
birtokot szerzett az Erdődyektől: a monyoró-
keréki uradalmat (ma Eberau az ausztriai 
Burgenlandban). 

1561 őszétől Zrínyi a dél-dunántúli Szi-
getvár főkapitánya is lett. Ez a kortársak kö-
rében is feltűnést keltett, hiszen országos fő-
méltóság ritkán költözött önként közvetlenül 
a „török torkába”. A szlavóniai Tahy Ferenc-
cel és a dunántúli Bánffy Lászlóval versengve 
e posztjához 1563 végére sikerült megszereznie 
a dunántúli kerületi generális tisztét is. E mi-
nőségében a dunántúli vármegyék hadügyi 
kérdéseit igazgatta. Míg szigetvári főkapitány-
ként elsősorban a Habsburg uralkodók ne-
vében eljáró központi kormányszerv, a bécsi 
Udvari Haditanács képviselője volt, kerületi 
generálisként a magyar rendek hadügyi jog-
körét erősítette.

Mindez azt jelentette, hogy Zrínyi az 
1540-es évektől haláláig egyszerre és folyamato-
san állt a Magyar és a Horvát Királyság rend-
jei, illetve a bécsi udvar és a Habsburg-dinasz-
tiából származó magyar királyok közös kato-
nai és politikai szolgálatában. E különleges 

kompromisszumnak és többszörös kötődé-
sének köszönhetően élete végén a Balaton és 
Dráva közötti törökellenes határvédelmet 
túlnyomórészt ő irányította. A Magyar Király-
ság és Habsburg-uralkodók érdekeit azonban 
saját érdekeivel is ügyesen egyeztette össze. A 
Szigetvárról kormányzott dél-dunántúli határ-
védelem ugyanis egyúttal muraközi és csurgói 
uradalmainak biztonságát is garantálta.

Összességében tehát néhány évtized alatt 
Zrínyi Miklós olyan országosan is igen befo-
lyásos politikussá vált, aki eredeti horvát és 
új magyar hazája, illetve a Habsburg-dinasz-
tia érdekeit a sajátjaival is képes volt összehan-
golni – ha nyilvánvalóan nem is mindig 
könnyen és problémamentesen. Mindezek 
közepette pedig családja felemelkedését is 
hosszú távra megalapozta.

A királyság és a monarchia arisztokráciájában

Az egykori horvát lovaskapitány két évtized 
alatt a Habsburg Monarchia nemzetek felet-
ti elitjébe is bekerült. Másként fogalmazva: 
az 1566-ban közös horvát és magyar hazájáért 
hősi halált halt nagyúr – nem tévedés – a 
Magyar Királyság legaulikusabb arisztokra-
táinak egyike lett. Erről több dolog szemlé-
letesen tanúskodik.

Elsőként: a monarchia székvárosában, a 
bécsi Freyungon vásárolt háza, melyhez ha-
sonlóval ez időben a magyar udvari kancel-
lária mellett csupán Nádasdy Tamás nádor 
és a császári udvarban nevelkedett Pethő Já-
nos komáromi főkapitány rendelkezett. Má-
sodszor: az előbb Habsburg Rudolf és Ernő 
főherceg bécsi udvartartásában apródként, 
majd II. Miksa császár (1564–1576) étekfogó-
jaként szolgáló fia, György.

Legszemléletesebben mégis Zrínyi és fiai 
házasságai jelzik ezt. Zrínyi első frigyét 1543 
júniusában még a török–szlavón határ köze- Zrínyi Miklós leegyszerűsített családfája
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A kiváló horvát–magyar politikusnak és 
katonának egyáltalán nem kellett szégyen-
keznie még előkelő közép-európai rokonai 
között sem. Az 1563 őszi pozsonyi országgyű-
lésen neve a Magyar Királyság legfőbb világi 
méltóságára, a nádor tisztére is felmerült. 1565 
augusztusában pedig a Habsburg Monarchia 
legfőbb hatalmi reprezentációs eseményén, 
I. Ferdinánd bécsi gyászszertartásán ő vihette 
a Szent Korona másolatát (1. kép). Mindez 
óriási megtiszteltetés és egyúttal elismerés volt, 
miközben kiválóan tükrözte Zrínyi pályájá-
nak és stratégiaváltásának sikerét.

Ugyanezen a ceremónián ráadásul György 
fia vitte a Magyar Királyság zászlaját (lásd a 
2. képen). Ez önmagában is jelképes volt: a 
kétnyelvű, magyar–horvát Zrínyi György 
(akinek utóbb tiroli és stájer felesége lett) a 
közép-európai Habsburg Monarchia 16. 
századi alapítójának bécsi gyászszertartásán 
Magyarország zászlaját emelte a magasba! De 
mindezek egyúttal jól mutatták azt is, hogy 
Zrínyi Miklósnak páratlan karrierjével egy-
idejűleg sikerült szilárdan megalapoznia 
családja helyét Magyarország és a Habsburg 
Monarchia politikai elitjében.

Szigetvár felmentésének lehetőségeiről

Végül az újabb kutatások ismeretében azok a 
koncepciók sem tarthatók, miszerint 1566 
nyarán a bécsi hadvezetés szándékosan hagy-
ta volna magára Zrínyit Szigetvár védelmé-
ben. Noha megfelelőbb utánpótlás természe-
tesen elképzelhető lett volna, az esztendő 
nyarán Győrnél összegyűlt császári-királyi 
se reg szemére aligha vethető, hogy nem nyúj-
tott segítséget a szultán ostromolta Szigetvár-
nak. A kor hadsereg-utánpótlási rendszerének 
és Magyarország útviszonyainak ismeretében 
a hatalmas távolság miatt erre reálisan sajnos 
semmiféle lehetőség nem mutatkozott.

Szigetvárt maximum Stájerország felől 
lehetett volna felmenteni (miként 1556 nya-
rán is történt), amire viszont az ottani főher-
ceg, Habsburg Károly lehetőségei ugyancsak 
elégtelenek voltak. Bár nehéz kimondanunk, 
mégis rögzítenünk szükséges: 1566 nyarán a 
közép-európai Habsburg-államkonglomerá-
tum katonai-anyagi lehetőségei nem voltak 
összemérhetők az ekkor már hetedik magyar-
országi hadjáratát vezető Nagy Szulejmán 
szultán (1520–1556) világbirodalmáéval. Rá-

1. kép •  Zrínyi Miklós a magyar Szent Korona másolatával I. Ferdinánd császár 
és magyar–cseh király bécsi gyászszertartásán, 1565. augusztus 6-án (© Wien Museum)

lében, a Zágráb megyei Ozalj várában az ősi 
horvát Frankopan (magyarosan Fran gepán) 
család tagjával, Katarinával kötöt te, de má-
sodszorra 1564 szeptemberében már az oszt-
rák–magyar határ védett szomszédságában, a 
Vas megyében fekvő, említett Monyo rókerék 
várában, a cseh Eva z Rožm berkát (németesen 
Eva von Rosenberget) vette el.

Néhány esztendő múlva (1568) György 
fia Muraszombaton Anna von Arcót, a tiroli 
Pyrcho Graf von Arco és Széchy Margit leá-
nyát, majd másodízben (1577) a stájerországi 
Radkersburgban a stájer Sophie Barbara von 
Stubenberget vezette oltár elé. Sőt a szigetvá-
ri hős második házasságából származó fia 
(János) utóbb Csehországban, majd II. Rudolf 
császár (1576–1612) prágai udvarában nevel-
kedett, így neki is cseh felesége lett, Marie 
Magdaléna z Kolovrat személyében. 

Bár e családnevek még a korszak kutatói-
nak egy része számára is keveset mondanak, 
önmagában már a Zrínyi-feleségek szárma-
zási helyei (Tirol, Stájer-, Cseh- és Horvátor-
szág) is beszédesek: e házasságokkal a Zrínyi-
ek a 16. század közepén kialakuló közép-eu-
rópai, úgynevezett nemzetek feletti arisztok-
ráciának is meghatározó tagjaivá váltak. E 
rokoni hálózatban ugyanis osztrák–német 
(Arco, Salm, Ungnad), cseh–morva (Pern-
štejn, Rožmberk, Kolovrat, Lobkovic) és 
magyar–horvát nagyúri családok (Frangepán, 
Székely, Széchy, Thurzó, Zrínyi) kötöttek 
sorozatos házasságokat, gyakran egymás fél- 
vagy mostohatestvéreit véve feleségül.

Csupán a Zrínyiek rokonait tekintve: a 
Rožmberkek és a Kolovratok a Cseh Király-
ság, a Stubenbergek Stájerország elitjének 
legfelső rétegébe tartoztak; a rokon Wolfgang 
Stubenberg ugyanakkor egyben a család cseh 
ágának alapítója is volt. Az Arcók és a Salmok 
közül pedig többen töltöttek be a 16. század 

közepi bécsi Habsburg-udvarban főméltósá-
got. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy 
Miklós és fia, György 1563 végétől már nem-
csak magyar és horvát, hanem morva Inkolat-
tal is rendelkeztek. Modern kifejezéssel élve 
Közép-Európa több államának, az Adriától 
egészen a cseh területekig szinte minden or-
szágnak „állampolgárai” lettek.

Ezzel egyidejűleg Zrínyi leányai révén pá-
ratlan erővel szilárdította meg famíliája helyét 
a Magyar Királyság főúri elitjében is. Hét 
leányát a kor legelőkelőbb magyar arisztok-
rata családjaiból (Balassi, Batthyány, Bánffy, 
Forgách, Homonnai Drugeth, Országh, Pe-
rényi, Thurzó) származó ifjak vették el. E 
nagyurak között Udvari és Magyar Kamara-
elnököket (Thurzó Ferenc és Thurzó II. Elek 
személyében), valamint több országos főmél-
tóságot (például Országh Kristóf országbírót 
vagy Batthyány Boldizsár királyi étekfogó-
mestert) egyaránt találunk. Zrínyi említett 
két fiához hasonlóan pedig ifjúkorában 
majdnem minden veje is szolgált (apródként, 
étekfogóként, pohárnokként stb.) hosszabb-
rövidebb ideig a bécsi udvarban.

Zrínyi vitathatatlan elismertsége

Mindez összességében nem jelentett mást, 
minthogy Zrínyi Miklós élete végére a Ma-
gyar Királyság arisztokráciájának legfelső, 
aulikus rétegével került igen szoros kapcso-
latba, míg közvetlen felmenői és leánytestvé-
rei még csupán a horvát és a szlavón nemesi 
elit tagjaival (Karlovics, Frankopan, illetve 
Tahy, Alapy), azaz a „régi pátria” vidékén 
házasodtak. Ennek családja további sorsa 
szempontjából alapvető jelentősége volt. A 
következő generációk tagjai pedig gondosan 
őrködtek azon, hogy a família megszerzett 
előkelő pozícióját a magyar–horvát politikai 
elitben hasonló házasságokkal őrizzék meg.
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ratává emelkedő, elkötelezett törökellenes 
katonára és politikusra így joggal lehet büsz-
ke minden horvát és magyar, sőt osztrák és 
cseh állampolgár, minden zágrábi és csáktor-
nyai, szigetvári és csurgói vagy éppen mo nyo-
rókeréki lokálpatrióta. Egyszerre tarthatjuk 
tehát őt Horvát- és Magyarország, illetve az 
egykori Habsburg Monarchia, sőt Közép-
Európa közös hősének.

A tanulmány az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Történettudományi Intézet 

„Lendület” Szent Korona Kutatócsoport által 
elnyert Lendület kutatási projekt támogatásá-
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adásul a győri táborban járvány is pusztított, 
ami tovább korlátozta a császári-királyi 
hadvezetés mozgásterét.

A közvélekedéssel ellentétben mégsem 
minden kontingens várakozott Győr alatt. A 
kiváló magyar politikai-családi kapcsolatok-
kal bíró, sőt magyarul is jól tudó Eck Graf 
zu Salm und Neuburg győri főkapitány 
(1560–1574) jelentős magyar könnyűlovas-
csapatok élén előbb június elején felmentet-
te az Arszlán budai pasa ostromolta Várpalo-
tát, majd a hónap végén visszafoglalta az 1552 
nyarától török kézen lévő Veszprémet, végül 
pedig Tata várát és két üresen hagyott szom-
szédját, Gesztest és Vitányt is. Mindezek 
ko molyabb katonai sikerek voltak, hiszen a 
Balatontól északra megerősítették Magyaror-
szág védelmi lehetőségeit, a hamarosan ost-

rom alá vett Szigetvár sorsát ugyanakkor nem 
befolyásolhatták. Így a török torkában fekvő 
véghelyen Zrínyi reálisan nézve felmentő se-
regre aligha számíthatott. Magyar- és Horvát-
ország egyik első politikusaként és egyik 
leggazdagabb birtokosaként ő mégsem a vár 
feladását, hanem a hősi halált választotta, ami 
páratlan emberi nagyságra vall.

Közép-Európa közös hőse

Összegezve megállapítható: a szigetvári Zrí-
nyi Miklós, a horvát–magyar közös történe-
lem egyik legismertebb hőse és legnagysze-
rűbb katonája egyszerre volt a Magyar és a 
Horvát Királyság országos és rendi elitjének, 
illetve a Habsburg Monarchia nemzetek fe-
letti, dinasztiahű arisztokráciájának is egyik 
jeles tagja. A horvát grófból magyar arisztok-

2. kép • Zrínyi György a Magyar Királyság zászlajával I. Ferdinánd császár és király 
bécsi gyászszertartásán, 1565. augusztus 6-án (© Wien Museum)
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nyolc napon át eltitkolta az uralkodó halálát, 
akinek testét több mint egy hónapra elásták 
az uralkodói sátor alatt (a részletekről lásd e 
számunkban Fodor Pál cikkét). A későbbi-
ekben a sátor, illetve az ideiglenes eltemetés 
helyén ún. emléktürbét (meshed, makam) 
épí tettek, körülötte pedig mecsetet, dervisko-
lostort és az őröknek kaszárnyát. Egyes 17. 
századi források emellett még iskolát, fürdőt 
és karavánszerájt is említenek. A palánkkal 
körülvett és néhány tíz főnyi őrséggel védett 
komplexum körül lassanként kisebb telepü-
lés (kaszaba) fejlődött ki, amely két városrész-
ből állt. A komplexumot 1664. elején az ún. 
téli hadjáratban részt vevő magyar csapatok 
feldúlták, de az aranyedényt, amelyben a 
szultán belső szerveit állítólag eltemették, nem 
találták meg. Ezután a palánkvárost újjáépítet-
ték, de Szigetvár eleste (1689) után, 1692 vé-
gén egy Habsburg élelmezési tiszt a türbe 

„márványépületét” önhatalmúlag lebontatta, 
hogy értékes ólomtetejét és nagy aranyozott 
gombját eladja. Ezzel megindult az emlékhely 
pusztulása. A 18. században a helyiek még sok 
mindenre emlékeztek az egykori „Török sánc-
ról”, de a 19. és főleg a 20. századra teljesen 
elenyészett annak emléke, hogy hol is állt 
egykor a szultáni zarándokhely.

Szulejmán szultán az Oszmán-ház tizedik 
uralkodója volt. 1522. október 1-én lépett 
trónra, és 1566. szeptember 7-én, hajnalban 
hunyt el Szigetvárott, magyar földön. A bi-
rodalom egyik legnagyobb hódítója, az utol-
só harcos szultán volt. Tizenhárom hadjárat-
ban vett részt, és jelképesnek tekinthető, hogy 
az elsőt és az utolsót is Magyarország ellen 
vezette. Amikor 1566 tavaszán úgy döntött, 
hogy személyesen áll hadai élére, két fő cél 
vezette: Erdély megtartása a birodalom füg-
gőségében és a „hódoltsági” török uralom 
megszilárdítása a két legfontosabb keresz-
tény vár, Szigetvár és Gyula elfoglalásával. 
A döntésnek persze voltak más okai is (lásd 
e számunkban Fodor Pál tanulmányát). 
Mint egy ötvenezer főnyi serege augusztus 
5-én vette ostrom alá Sziget várát, és szeptem-
ber 7-én foglalta el. A szultán azon ban már 
nem élvezhette a diadalt: hajnali fél kettő 
tájban díszes sátrában meghalt. Déltájban 
követte őt Zrínyi Miklós gróf, aki esküjéhez 
híven a hősi halált választva rontott az ellenség-
re, mikor a védők helyzete kilátástalanná vált.

A hadsereg harci moráljának fenntartása 
és a trónutódlás zökkenőmentes lebonyolí-
tása érdekében Szokollu Mehmed nagyvezír 
a belső szolgálattevők segítségével negyven-


