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TANULMÁNYOK

KOVÁCS S. TIBOR − NÉGYESI LAJOS − PADÁNYI JÓZSEF

ZRÍNYI-SZABLYÁK

Magyarország Kormánya a 2016-os évet „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” emlékévvé 
nyilvánította. Az erről szóló határozat a következőket mondja: „…megfogalmazva minden 
magyar tiszteletét Zrínyi Miklós várkapitány és a szigetvári hősök példaértékű helytállása, 
cselekvő hazaszeretete és közössége iránt, kifejezésre juttatva a nemzet elkötelezettségét 
Zrínyi Miklós életének, hagyatékának és tettének megismerése, ápolása irányában, célul 
tűzi ki, hogy a szigetvári ostrom története, üzenete és dicsősége széles körben ismertté vál-
jon, és példaként szolgáljon a nemzet társadalmi és gazdasági életében egyaránt…”1

Írásunkban a Zrínyi-hagyományok egy jeles darabját, a szigetvári hős, Zrínyi Miklós 
(1508−1566) Bécsben őrzött szablyáját, valamint két másik, hozzá kapcsolt díszfegyvert 
és azok kultuszát vesszük vizsgálat alá.

A bécsi szablyára vonatkozó régebbi irodalom

Az emberiség kultúrtörténete során a fegyverek közül a kard vált leginkább szim-
bólummá. A hosszú fém penge előállítása komoly mesterségbeli tudást és jó minőségű 
anyagokat követelt, ami jelentősen megnövelte értékét. Használata ügyességet, alapos 
kiképzést kívánt a katonától, így viselése rangot jelentett, és már a kezdettől fogva, mint  
jelkép, a vitézséghez és a kiváló harcoshoz kapcsolódott. Ez önmagában elég lenne, hogy 
a Zrínyi Miklós horvát−szlavón bán, majd szigetvári és dunántúli főkapitány tetteivel 
megjelenített hősiesség kifejezője legyen. Budina Sámuel krónikájában azonban kiemel-
ten hangsúlyozza Zrínyi szablyájának szerepét az 1566. szeptember eleji kirohanásban: 

„komornyikjának megparancsolta, hogy nyújtsa át neki sarlóalakú görbe kardjait. Ezek 
arannyal és ezüsttel vannak díszítve, és szablyáknak nevezik őket. Miután sorra kipró-
bálta azokat, a négy közül kiválasztott egyet, amely még atyjáé volt, és így szólt: »Régi 
kardjaim közül ez az, amellyel az első dicsőséget és megbecsülést kiérdemeltem, ezzel 
szereztem mindazt, amim van. Ezzel a karddal a kezemben akarom most elviselni mind-
azt, amit az Isten ítélete rám szabott.« Így kardját jobb kezébe fogva kilépett a házából, és 
megparancsolta, hogy kerek pajzsát is hozzák utána. Ezen felül semmi más fegyverzetet, 
sem páncélt, sem sisakot nem akart ölteni.”2

1  1834/2015. (XI. 24.) Korm. határozat a „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566” emlékév meghirdetéséről. 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a15h1834.kor&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.txt 
(Letöltve: 2016. november 15.)

2  Budina 1978. 22. o.
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A szigetvári hős egyik fennmaradt szablyáját a bécsi Kunsthistorisches Museum 
(Szépművészeti Múzeum) gyűjteményében annak fegyvertárában őrzik. Ám a fenti leírás 
alapján azonnal kijelenthetjük, hogy a bécsi szablya nem lehet azonos a kirohanáskor 
használt fegyverrel, hiszen amannak – a markolatkupakján szereplő évszám és monog-
ram alapján – a készítése vagy átalakítása Zrínyi Miklós megrendelésére történt. (1. kép)

A szablyával kapcsolatos irodalom meglehetősen szűkös. Zrínyi Miklós szablyájáról, 
sisakjáról és mentéjéről először Tiroli II. Ferdinánd főherceg (1529−1595)3 1595-ben fel-
vett hagyatéki leltárában találunk fontos adatokat: „Ain Hungarische Weisse Hauben mit 
gulden strichen sambt ainem säbel in ainer sammeten schaiden Ungarischen schupiczerl.” 
A főherceget elsősorban a katonai vitézség érdekelte, s ezért ambrasi kastélyában össze 
akarta gyűjteni vitéz katonáinak és hadvezéreinek fegyverzetét, önéletrajzát és arc-
képét. A fenti bejegyzés alapján a Zrínyi-emlékeket a szigetvári hős örökösétől, Zrínyi 
Györgytől szerezte meg a főherceg.4 A tárgyak összegyűjtésében elsősorban a személyes 
kapcsolat motiválhatta a főherceget, ugyanis a legkiemelkedőbb magyar és más nemzeti-
ségű hadfiakkal – így Zrínyivel is – 1556 nyarán együtt harcolt a Szigetvár felmentésére 
indított, végül sikeres hadjáratban.5 

A Zrínyi-emlékek első tudományos leírása az ambrasi gyűjteményt 1855-ben bemu-
tató Eduard Sacken nevéhez köthető.6 Wendelin Boeheim 1889-ben megjelent és 1890-ben 
közölt írásában is tárgyalja a szablyát. Utóbbi munkájában ezt írja: „Gróf Zrínyi Miklós 
horvát bán (elesett 1566) török szablyája. A török szablya egy példája, régebbi forma, 
rövid markolattal és hosszú keresztvassal, valamint rombusz alakú szárral. A markolat-
kupak aranyozott ezüst, melybe a Zrínyi-címert gravírozták, a felső részén egy lyuk van a 
csuklózsinórnak. A hüvely fekete bársonnyal borított, függesztőkarikákkal a felkötéshez. 
1540 körül.”7 A szöveg érdekessége, hogy a szablya típusát töröknek nevezi, és készítését 
1540 körülire datálja. Fontos azt is megjegyeznünk itt – és erre később még visszatérünk 
–, hogy egyértelműen egy csuklózsinór-lyukról ír a markolat kapcsán.

A magyar nyelvű történeti munkák közül elsőként említendő a millenniumi kiállítás 
katalógusa, a Szendrei János szerkesztésében 1896-ban megjelent Magyar Hadtörténelmi 
Emlékek című kötet, mely részletes leírását adta a szablyának. Érdemes szöveghűen idézni 
a művet, mert több későbbi leírásnak ez volt a forrása.

„Szablya, gyöngén görbülő aczélpengével, amelynek 23 ctm. hosszú fokéle van. 
Vastagon aranyozott egyenes keresztvasa végei felé vékonyodik és karimával ellátott 
gömbben végződik. A két tüske együttesen 12 ctm. és a keresztvas e helyen bevésett 
arabeszk díszítéssel ékített. A keresztvas végei felé több szögletű. A nagyon gyöngén 
hajló csaknem egyenes markolat fája vászonnal és e fölött barna selyemmel bevont és két 
helyen átfúrt. E lyukak szélei ezüst boglárkával vannak beszegve. E két lyukon a kardzsi-
nór volt keresztül fűzve. Az ezüst markolat kupakján a Zrínyi-család czímere van bevésve, 

3  Bůžek 2006., ill. csaknem azonos német változata: Bůžek 2009. Ugyanígy kérte el a főherceg Nádasdy 
Tamás nádor egykori fegyvereit fiától, a Fekete Bégtől, Nádasdy Ferenctől. Erre vö. a régebbi irodalomból: 
Hugyecz 1894. 124–125. o., ill. a jelenségre nemrég Pálffy Géza is felhívta a figyelmet, külön kiemelve és ada-
tolva a főherceg huszárokhoz való vonzódását: Pálffy 2010. 344. o.

4  Siklóssy 1919. 107–108. o.
5  Szabó 2016. 27–50. o.
6  Sacken 1855. 150. o. 
7  Boeheim 1889. 61., 289. o.; Boeheim 1890. Fig. 312. 273. o.
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amelyen érdekes az, hogy az eddig ismert czímerektől eltérőleg a sisakorom dísz egy 
koronás növekvő sárkány. A czímer körül N C de Z (Nicolaus Comes de Zerin) és 1567 
van bevésve. A fahüvely elvágott végű és aranyozott ezüst foglalványokkal bír. A csúsz-
tató 5,5 ctm. nagy, s mindkét oldalán művészi arabeszk vésetekkel díszített. A vászonnal 
és fekete bársonnyal bevont hüvely négy hordkarikával bír. A penge 83 ctm. hosszú és 3,7 
ctm. széles, markolata 11 ctm. Keresztvasa 22 ctm. Súlya 1 kiló 700 gramm. Alakja tiszta 
magyar, mint a minő a XVI. és XVII. században nálunk és Lengyelországban általában 
divatos volt. E kard, a hagyomány szerint, Zrínyi Miklós tulajdonát képezte, s mint ilyen 
legbe csesebb hadtörténeti ereklyeink egyike. Azonban, ha csak a markolat végébe vésett 
czímer volna e részben az irányadó, úgy kételyeink merülhetnek föl, mert ott az 1567. évet 
látjuk bevésve. Zrínyi Miklós Szigetvárnál 1566-ban esett el, és így a czímer e kardba egy 
évvel később vésetett be, amikor a család valamely más tagjáé volt.”8

Utóbb Kalmár János, a neves fegyvertörténész több munkájában is foglalkozott 
a Zrínyi-szablyával.9 A legrészletesebben 1965-ben megjelent dolgozatában mutatta 
be a Zrínyi Miklósnak tulajdonított ereklyét. „A szablya gyengén hajló pengéjű, hosz-
szú fokéllel ellátott. Egyenes, hosszú keresztvasa végén karimás gombbal. A kereszt-
vas szárak hossza összesen 22 ctm. Az arabeszkekkel díszített kereszttüskéknek hossza  
12 ctm. Egyenes, markolata vászonnal és efölött barna selyemmel bevont, két helyen átfúrva,  
a csuklózsinór számára. E nyílások öntött ezüst boglárral keretezettek… Hüvelye fekete 
bársonnyal bevont, hármasan tagolt felkötőpántokkal, egyenesre vágott sarupánttal sze-
relt. Sarupántja mindkét oldalán vésett művészi arabeszkekkel díszített.”10

Kalmár János mellett szót érdemel még Csillag Ferenc egyik közleménye, amelyben 
röviden leírja a magyar szablya jellemzőit, s példaként említést tesz a Zrínyi-szablyáról 
is,11 amelyről új megállapítást nem tesz, csak átveszi az Ezredéves Országos Kiállítás 
katalógusának fent idézett szövegét, minden egyéb megjegyzés nélkül.

A Zrínyi-szablya visszaszerzésére tett kísérletek

A Zrínyi-szablya visszaszerzésére kísérletek történtek a Monarchia felbomlását köve-
tően, amikor Magyarország jelentős erőfeszítéseket tett a korábban Bécsbe került tárgyak 
hazahozatalára. A magyar−osztrák tárgyalások több mint tíz évig folytak, de a Zrínyihez 
köthető emlékek közül egyet sem sikerült visszaszerezni. A tárgyalások jogalapját a tria-
noni békeszerződés jelentette, ahol a 177. cikk kimondta: „Ami azokat a művészeti, régé-
szeti, tudományos vagy történeti jelentőségű tárgyakat vagy okiratokat illeti, amelyek 
előbb az Osztrák−Magyar Monarchia Kormányának vagy a Koronának gyűjteményeihez 
tartoztak, ezek tekintetében, amennyiben azokra vonatkozólag a jelen Szerződés egyéb 
rendelkezései intézkedést nem tartalmaznak, Magyarország kötelezi magát, hogy:

8  Szendrei 1896. 243−245. o. Szendrei az idézett szöveget szinte szó szerint újra közölte: Szendrei 1905. 
394−395. o.

9  Kalmár 1937−1939. 164−168. o.; Kalmár 1938. 15−16. o.; Kalmár 1971. 75−76. o.
10  Kalmár 1965. 5. o. A publikáció elektronikusan is elérhető: https://library.hungaricana.hu/hu/view/

MEGY_BARA_JPM_fuzet_07/?pg=6&layout=s&query=zr%C3%ADnyi%20szablya (Letöltve: 2016. novem-
ber 15.)

11  Csillag 1966. 828−843. o.
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a) az érdekelt Államokkal, amennyiben ezek őt erre felhívják, barátságos megálla-
podást fog kötni, amelynek értelmében a fenti gyűjteményeknek mindazokat a részeit és 
mindazokat a fent megjelölt tárgyakat vagy okiratokat, amelyek az említett Államok szel-
lemi tulajdonát alkotják, viszonosság alapján a származási hely országának vissza lehes-
sen adni;

b) húsz évig ezekből a gyűjteményekből semmit sem fog elidegeníteni, sem szétosz-
tani, sem pedig az egyes tárgyak felett másként rendelkezni, kivéve, ha erre nézve a határ-
idő eltelte előtt külön megállapodás jönne létre; biztosítani fogja a gyűjtemények bizton-
ságát és jó karbantartását és azokat, valamint a reájuk vonatkozó leltárakat, jegyzékeket 
és igazgatási okmányokat a Szövetséges és Társult Hatalmak bármelyikének állampolgá-
rai közé tartozó tudományos kutatóknak rendelkezésére fogja bocsátani.

Viszont Magyarországnak is joga lesz a nevezett Államokat, különösen pedig Ausztriát 
felhívni arra, hogy vele az előbbiekhez hasonló módozatok mellett a szükséges megálla-
podásokat megkössék abból a célból, hogy Magyarországba visszahozzák a fent említett 
gyűjteményeket, okiratokat és tárgyakat, amelyekre a fenti b) pont biztosítékai alkalma-
zást fognak nyerni.”12

A tárgyalások nehézségeire világít rá az az 1927. október 3-án kelt dokumentum, mely-
ben Varjú Elemér, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti osztályának vezetője és Tóth 
Zoltán egyetemi magántanár számol be azok lefolyásáról Petrovics Eleknek, a Szép mű vé-
szeti Múzeum igazgatójának.13 Ebből kiderül, hogy az osztrák fél egyrészt húzta az időt, 
másrészt kevésbé értékes tárgyakra próbálta szűkíteni az átadást. A Zrínyihez köthető tár-
gyak esetében az osztrákok azzal érveltek, hogy a tárgyak horvát származásánál fogva,  
a jugoszláv állam is igényelhetné azokat. A magyar fél még arra is hajlandó lett volna, 
hogy cserébe – megnyerve a szerb kormány jóindulatát és egyetértését – átadja a szerbek-
nek a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött, 1848-ban szerb felkelőktől zsákmányolt zász-
lót és egyéb tárgyakat. Ugyanakkor a dokumentumban nyers őszinteséggel azt is leírják: 
hogy minden magyar erőfeszítés ellenére úgy látják, hogy „Zrínyi Miklós fegyverzetét 
nem lesz módunkban hazahozni…”14 Így is lett, a szablya és a Zrínyihez köthető többi tár-
gyi emlék Bécsben maradt.15 (2. kép)

12  1921. évi XXXIII. törvénycikk az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaor-
szággal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, 
Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb–Horvát–Szlovén Állammal, Sziámmal és 
Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről. 
http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7489 (Letöltve: 2016. november 15.)

13  B. Szigethy 1988. 161–171. o.
14  B. Szigethy 1988. 169. o.
15  Írásunk lektora, Pálffy Géza történész a fenti fejezethez az alábbi megjegyzést fűzte, amit a benne meg-

fogalmazott vélemény miatt, fontosnak tartunk szó szerint közölni: „Mivel ismereteink szerint Tiroli Ferdi-
nánd főherceg a jeles magyar és más nemzetiségű hadfiak utódaitól általában ajándékba kapta meg fegyver-
gyűjteményébe a XVI. század második felében a különféle fegyvereket, azokat a KHM maximum ajándék-
ként adhatta volna vissza a magyar államnak vagy az MNM-nek, hiszen ajándékot utólag nem lehet vissza-
kérni. Persze mindezt sem a magyar, sem az osztrák fél nem tudta már a XX. század elején, ám nyilván nem 
is érdekelte, hiszen nem ismerték a tárgyak Ambrasba kerülésének történetét és az I. világháború után „poli-
tikusi aggyal” gondolkoztak.”
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A Zrínyi-szablya vizsgálata

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogutódja, 
a Zrínyi-hagyományok egyik gondozója, a jubileumi emlékévhez kapcsolódva szakértői 
csoportot szervezett a Zrínyi-szablyával kapcsolatos kutatások felújítására. Ennek során 
Magyarország bécsi külképviselete segítségével engedélyt kértünk a Kunsthistorisches 
Museum gyűjteményében található fegyver helyszíni vizsgálatára, melynek során rögzí-
tettük az állapotáról tett megállapításainkat és a műtárgy pontos méreteit.

Megítélésünk szerint a szablya – egyetértve Wendelin Boeheim megállapításával – 
valamikor a XVI. század közepe előtt készült. Típusában és formájában oszmán-török, 
de mint a későbbiekben látni fogjuk – a penge és a markolatszerelvény kivételével – nem 
keleti munka. A sokszögletű, aranyozott ezüstből készült keresztvas nyomottgömb vég-
ződésű. Igen jellegzetesek az ívelt markolattüskék, melyeknek a közepén – kizárólag 
csak az egyik oldalán – hatszirmú virág látható, poncolt alapon arabeszkekkel keretezve.  
A meglehetősen rossz megtartású famarkolat vászonnal, majd ezt követően vékony bőr-
rel borított. Közvetlenül a markolattüske felett egy lyuk található, majd mindjárt két, pal-
mettával, illetve karéjos levélmotívummal ékesített, ugyancsak aranyozott ezüst marko-
latrögzítő szegecsfej. A korábbi leírásokkal szemben azonban hangsúlyozzuk, hogy ezek 
pusztán díszítő elemek, nem pedig a csuklózsinór átfűzését szolgáló furatok borításai, 
ugyanis a vereteknél a markolat nincs átfúrva.

A markolat legvégén található a kéz megtámasztását szolgáló – oszmán-török szab-
lyákon otthonos – kis dudor, majd felette a magyar formára kicserélt markolatkupak.  
A hep tagonális, csúcsba futó, az oldalain szegecsekkel rögzített markolatkupakon a Zrí-
nyi-címer, monogram és a készítés évszáma szerepel. A markolatkupakkal a későbbiek-
ben részletesen foglalkozunk, de itt is szükséges megemlíteni, hogy formája a XVI. szá-
zad közepén kialakult magyar szablya ismertetőjegye. A sima, damaszkolással16 készült 
ívelt penge vélhetően oszmán-török készítésű, amely a pengehát ívéből enyhén kiugró, 
erőteljes fokélben végződik.

A fából készült hüvelyt vászonalapra felvitt feketés színű bőr, valamint aranyozott 
ezüstből készült veretek borítják. A rendkívül egyszerű torkolatveret alatt két, hármas 
tagozódású, kettő hordkarikával rendelkező – virágokkal és indákkal díszített – felkö-
tőpánt helyezkedik el. A négyzet formájú, ugyancsak aranyozott ezüst sarupánt hosszú 
élpánttal rendelkezik, amelyet a már említett hármas tagozódású veret zár le. A saruveret 
előoldalát és oldalsó lemezeit – poncolt17 alapon – elhelyezkedő arabeszkek díszítik, míg 
hátoldala a keresztvassal megegyezően ékesített. A szablyához egy bőrből készült kard-
felkötő öv is tartozik, amely aranyozott ezüst-arabeszkekkel ékesített csatokkal és szíjel-
osztó boglárokkal rendelkezik. (3. kép)

A forma és a török penge ellenére a szablya véleményünk szerint nem török, hanem 
magyar munka. A XVI. század közepe táján készült török szablyákat ugyanis trébelt18 és 

16  A damaszkolt penge kisebb és nagyobb széntartalmú acélok sokszorosan hajtogatott rétegeiből áll. 
Ennek köszönhetően a monolit acél pengénél rugalmasabb és keményebb.

17  Díszítő eljárás, melynek során egy acél verőtővel – melybe bevésték a díszítő minta negatívját – a tárgy 
felületébe ütik a motívumot.

18  A fémlemez hideg alakítása, amely során szorosan egymás mellé mért egyenletes ütésekkel nyújtják és 
tömörítik az anyagot, s így alakítják ki a kívánt formát.
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nem öntött veretek ékesítik, amelyeket ekkoriban már többnyire nem arabeszkek, hanem 
sáslevelek és lótuszvirágok díszítenek. A Zrínyi-szablyát 1563-ban átalakították, makk 
formájú markolatkupakját kicserélték magyar formára, erre a szablya többi veretétől 
eltérő aranyozásból lehet következtetni.

A törökös, makk alakú markolatkupak felcserélése a lapos, címeres kupakra magyar 
sajátosság. Erre szemléletes példa az a törökös stílusú – 1514-ben készült – díszszablya, 
amely ugyancsak Tiroli II. Ferdinánd főherceg egykori gyűjteményéből származik, és 
nemcsak a markolatkupakját, hanem a keresztvasát is kicserélték magyar formára. Előzőn 
az IHS betűk figyelhetők meg, míg utóbbin az I. F. monogram látható. Vélhetően a szablya 
I. Ferdinánd magyar királyhoz (1526–1564) köthető, aki a szablyát magyar főuraktól kap-
hatta, valamilyen nevezetes esemény, például koronázás vagy más ünnepség alkalmából. 
Nem csak az újonnan gyártott szablyáknál alkalmazták, hanem a zsákmányolt vagy aján-
dékba kapott török fegyvereknél is kicserélték az eredeti kupakot. Kialakulásában nem 
annyira a praktikum, mint inkább a divat játszhatott szerepet. A magyar szablya marko-
latkupakja a fogantyú fa borításának végén kialakított lapos felületre illesztett talpas fém-
hüvely, amit a talp alatti perembe ütött szegek tartanak a helyén. A díszítő elemek szá-
mára nem ad akkora teret, mint a penge vagy a tok fémszerelvényei, azonban nagy elő-
nye, hogy a harcos oldalán függő, hüvelyébe rejtett szablya markolatkupakja szemből jól 
látható. A címer és a monogram megjelenítése szinte a tulajdonosa névjegyévé teszi ezt 
a kis fémlemezt, amiben a középkori sisakjelvények és címeres pajzsok, valamint fegy-
verzetjelző medalionok utódját láthatjuk. Funkcionálisan egyértelműen a személyazono-
sítást szolgálta. Ezt tekintve kimondhatjuk, hogy a markolatkupak címere és monogramja 
minden esetben a kard tulajdonosát kell, hogy jelölje. Egy öröklött, vásárolt vagy zsák-
mányolt fegyvernél félreértést okozna, ha az új tulajdonos megtartaná az eredeti kupakle-
mezt, ezért nagy valószínűséggel kicseréltette azt a sajátjára.

Mint láttuk, a Zrínyi-szablya markolatkupakjába vésett címer, monogram és évszám 
nem egyedi a XVI. században, hiszen például Zrínyi kortársa, Bebek György főúr (†1567) 
aranyozott ezüstszerelésű magyar szablyájának markolatkupakjába a Bebek-címert, vala-
mint a G B, azaz Georgius Bebek monogramot vésték. A szablya szintén keleti pengével 
rendelkezik, amelybe az arab kardcsiszár a nevét is bevéste, e szerint a darabot az egyip-
tomi Mohamed készítette.19

A markolatkupak vésete

A vésett markolatkupak nem egyedi. Drezdában, a szász választófejedelmek egykori 
fegyvertárában számos XVI−XVII. századi magyar fegyvert, köztük több szablyát őriz-
nek. A Bebek-féle szablya egyik igen jó párhuzamának markolatkupakjába egy mada-
rat és rákot ábrázoló címert, az NIF monogramot, valamint az 1569-es évszámot vés-
ték.20 Ugyancsak a drezdai fegyvertár egy másik aranyozott ezüstszerelésű, XVI. szá-
zad végén készült magyar szablyájának markolatkupakjába két csillagot, valamint egy 
buzogányt tartó kart ábrázoló címert véstek.21 1602-ben került az előző gyűjteménybe  

19  Szendrei 1896. 246–248. o.
20  Schuckelt 2010. 53. o.
21  Schuckelt 2010. 85. o.

Hk 2018 1 sz.indd   8 2018.03.06.   16:48:59



9

Zrínyi-szablyák

II. Rudolf császár ajándékaként egy pompás, aranyozott ezüstszerelésű, török megren-
delésre készült vagy általuk zsákmányolt magyar szablya, amelynek markolatkupakjába 
arab írásos koránidézetet véstek.22 Amint az előbbi szablyák vizsgálatakor is láttuk, a 
XVI. század folyamán a magyar főúri szablyák esetében időnként szokás volt a címer, 
vagy címer és monogram, esetleg címer, monogram, valamint évszám bevésése a marko-
latkupakba. 

A csengeri református templom kriptájának feltárása során is előkerült egy szablya, 
címeres markolatkupakkal. „A címerkép három szétálló nyilat tartó kéz hajlított karral,  
a középső nyíl hegyével felfelé, mellette elszórtan megtaláljuk a szablya készítésének 
évét is, az 1575-ös évszámot igen kopott állapotban, az utolsó szám már alig vehető ki.  
A címerkép alatt I о V és távolabb V о betű van beütve.”23

Mindez azt erősíti, hogy a Zrínyi-szablyába vésett címer, monogram és évszám kora-
belinek és hitelesnek tekinthető. A magyar szablyák markolatkupakjába a későbbi évszá-
zadokban sem szokatlan a nemesi címer gravírozása. Igen késői példa erre a gyakorlatra 
Gróf Haller Ferencnek a Magyar Nemesi Testőrségtől 1842-ben ajándékba kapott ezüstve-
retes szablyája, amelynek markolatkupakjába egyenesen egy Haller-címeres pecsétgyű-
rűt építtetett be a figyelmes készíttető.

A Zrínyi-szablya markolatkupakjának vésete három fontos elemet tartalmaz. Ezek: 
a Zrínyi-címer, a monogram és az évszám. A címerről a szablyával foglalkozó tanulmá-
nyok egységes leírást adnak, ami annak köszönhető, hogy a kupakon ez a legnagyobb 
méretű ábrázolás, jól felismerhető és összevethető a család ismert címereivel. Ennek 
négy különböző változata a Siebmacher-féle Wappenbuchban24 szerepel, ezekről a Zrínyi-
érmek ábrázolásai kapcsán Szemán Attila adott részletes elemzést.25 Hivatalosan 1554-ig, 
a csáktornyai birtok megszerzéséig26 a címerpajzsban arany vagy fekete sasszárnyak sze-
repelhetnek, majd ezt követően a hasított címerpajzs bal oldalán feltűnik a várfal és a 
torony, melynek két oldalán hatágú csillag lebeg. I. Ferdinánd király 1554. április 15-én 
engedélyezte Gróf Zrínyi (IV.) Miklósnak, hogy addigi családi címerét a kihalt csák-
tornyai Ernuszth család címerével bővíthesse.27 A markolatkupakon már ez a kibővített 
címer látható. A címerváltozatok közötti eltérés másik oka, hogy sisakdíszként egyaránt 
megjelenik a jobbra forduló, növekvő sárkány és a jobbra forduló, kiterjesztett szárnyú 
koronás sas.(4. kép) 

Mint azt korábban kifejtettük, a markolatkupak címere és monogramja egyértelműen 
a tulajdonos személyét jelzi. Ezt figyelembe véve, funkcionálisan a gyűrűspecsét áll hozzá 
legközelebb, amely levelek és egyéb dokumentumok hitelesítését szolgálja, és szintén tar-
talmazza a címert és a monogramot. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának 
Nádasdy-levéltár fondjában található Zrínyi leveleket áttekintve, egy 1556. április 29-én 
kelt misszilisen még a sasszárnyas címerpajzs szerepel növekvő sárkányos sisakdísszel,28 

22  Schuckelt 2010. 117. o.
23  A csengeri ref. templom kriptájának leletei. II. Archaeologiai Értesítő, 49. (1936) 55. o.
24  Siebmacher 1893. 503. t.; Siebmacher 1899. Zrinski 153. t.
25  Szemán 2001. 26–27. o.
26  Varga 2016. 169.o.
27  Varga 2016. 158.o.
28  Zrinyi Miklós Nádasdy Tamásnak, 1556. április 29. MNL OL Magyar Kamara Archivuma E 185 

Nádasdy család levéltára, Missiles, №. 19.

Hk 2018 1 sz.indd   9 2018.03.06.   16:48:59



10 

Kovács S. Tibor − Négyesi Lajos − Padányi József

és csak június 24-én tűnik fel a hasított címerpajzs a várfallal, toronnyal, csillagokkal, 
kiterjesztett szárnyú koronás sas sisakdísszel.29 Annak ellenére, hogy Zrínyi Miklós már 
1554-ben jogosult lett volna a kibővített címer használatára, még közel két évig nem érezte 
szükségét annak, hogy új gyűrűspecsétet készíttessen. Abból, hogy az új címeren a sisak-
dísz is változott, arra következtethetnénk, hogy a sárkányt nem használják tovább, azon-
ban a markolatkupak címerén a hasított pajzs fölött a növekvő sárkányt láthatjuk. Ez alap-
ján 1554 és 1556 közé kellene datálnunk a szablyát, feltételezve, hogy a készítő a korábbi 
sárkányos címerképen csak a pajzsot aktualizálta, és ezzel egy átmeneti állapotot jelenít 
meg. Ezt a tetszetős megoldást azonban a markolatkupak 1563-as évszáma egyértelműen 
cáfolja. Fölmerülhet a sisakdíszek használatának esetlegessége, azonban figyelembe véve 
a címerek szerkesztésének szigorú szabályait, kizárhatjuk azt, hogy különösebb cél nél-
kül váltogatták volna a sisakdíszeket. A címerek minden eleme kötődik a birtokos család-
hoz, azok a velük kapcsolatos tulajdonságok, események jelképei. A magyar címereken 
a gonoszságot jelképező sárkány Szent Györgyre utal,30 jelen esetben a pogányság elleni 
harc szimbóluma. A sas a madarak királya, és így a terület feletti uralmat jelképezi.31  
A gyűrűspecséteknél tapasztalható változás beleillik ebbe a szimbolikába. A csáktornyai 
uradalom megszerzését jelzi a sas feltűnése. Ellenben a később készített szablyára a har-
cos erényeket szimbolizáló sárkány került.

A markolatkupakon szereplő betűk és számok értelmezésénél adódtak félreértések. 
Mint említettük, Szendrei János N. C. de Z. betűket vélt felismerni és 1567-es évszámot.32 
Mivel munkájában részletesen leírta a szablya paramétereit és a markolatkupakról rajzot 
is közölt, joggal feltételezhetjük, hogy kézbe vette a fegyvert és a vizsgálatokat személye-
sen végezte el. Némileg zavaró tényező, hogy a markolat ezüst rozettával szegett szegecs-
lyukait a markolatzsinór felerősítésére szolgáló lyukaknak írta le. Ha egy vékony pálcikát 
megpróbált volna átdugni rajtuk, könnyen meggyőződhetett volna arról, hogy nem azok. 
A címer (heraldikai) jobb oldalán jól felismerhető az N és C betű, de a bal oldal betűcso-
portja már problémásabb. Az egymásba olvadó P betűket olvashatta „de”-nek, a mellette 
lévő karakter pedig egyaránt lehet 3-as vagy Z. Mivel eleve Zrínyi nevét keressük, hajla-
mosak lehetünk inkább Z-t olvasni, de így a jobb oldalon szereplő 1-es és 5-ös, valamint a 
bal oldalon a 6-os után még kell egy szám, hogy teljes legyen az évszám, így a 6-os mel-
letti vonás adhat lehetőséget 7-esként való értelmezésre.

Kalmár János más olvasatot javasolt. Ő a jobb oldal N és C betűjéhez a fölöttük álló 
1-est I-nek olvasva, N I C monogramot vélelmezett, a bal oldalon a korábban „de”-nek 
olvasott betűcsoportban felismerte a PP betűket, de a mellettük álló 3-ast továbbra is 
Z-ként értelmezte, és az így kapott NIC. C. PP. Z. monogramot NICOLAUS COMES 
PERPETUUS de ZERIN (Miklós, Zerin vár örökös kapitánya) szövegként oldotta fel.33 
Ez a szöveg szerepel Zrínyi több levelén aláírásként, így valószínűleg Kalmár eleve 
ennek rövidítését kereste a betűkben. A készítés évének elfogadta 1567-et. Ez a megol-
dás több kérdést is felvet. A jobb oldal karaktereit olvashatjuk NIC-nek, de akkor eltű-

29  Zrinyi Miklós Nádasdy Tamásnak, 1556. június 24. MNL OL Magyar Kamara Archivuma E 185 
Nádasdy család levéltára, Missiles, №. 159.

30  Nyulásziné 2001. 126. o.
31  Nyulásziné 2001. 87. o.
32  Szendrei 1896. 245. o.
33  Kalmár 1965. 5. o.
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nik az évszámból az 1-es. A bal oldal 3-asát továbbra is Z-nek olvasva, az évszám jól azo-
nosítható karaktereiből 56 marad, ami a címer – korábban ismertetett – „átmeneti” jel-
legét figyelembe véve egy indokolható 1556-os datálást tenne lehetővé. Ellenben a felis-
merni vélt monogramban két C is szerepel, azonban a markolatkupakon csak egy van, ami 
zavaró hiányosság. Összességében Kalmár gondolatmenete előrelépést jelent Szendrei 
leírásához képest, hiszen a Zrínyi aláírásaiban található rövidített névalakot igyeke-
zett ráhúzni a markolatkupak karaktereire és ezzel a jó feloldást közölte, azonban rosz-
szul értelmezte a karaktereket, megfosztva magát a készítés évének kiolvasásától. Mivel 
továbbra is elfogadta a korábbi 1567-es datálást, a szablyát Zrínyi Györgyhöz kapcsolta, 
miként a Szent Ilonán előkerült vörös márvány sírkövet is, melyen egy hasonló szablya 
ábrázolása szerepel. Ez a megállapítás újszerűsége ellenére sem nyert elfogadást, szakmai 
körökben a szablyát és a sírkövet továbbra is Zrínyi Miklós személyéhez kötik.34 A bécsi 
Kunsthistorisches Museum katalógusa35 és jelen tanulmány egyik szerzőjének 2010-ben, 
a huszárfegyverekről megjelent műve36 is Zrínyi Miklós szablyájának tartja, igaz, hogy az 
osztrák katalógus 1562-es évszámot ad meg a készítés éveként, a monogram betűit pedig 
N. C. H. Z. formában közli. 

A markolatkupak karaktereinek értelmezésénél a Kalmár János által alkalmazott 
módszer, Zrínyi Miklós levelein felbukkanó aláírása (neve és címe) kezdőbetűinek azo-
nosítása adhat megoldást. Az 1556 júniusától használt gyűrűspecsétjén az új címer mellett 
nem a korábbi N (Nicolai) S (Seryn) monogram, hanem a jobb oldalon felül N, alatta PP, 
bal oldalon felül C, alatta Z olvasható. Feloldása az 1556. június 24-én Nádasdyhoz írott 
levelén szereplő aláírás alapján: Nicolaus comes perpetuus de Zrinio. (5−6. kép)

A pecsét és az aláírás alapján a szavak sorrendje vitatható, pontosabban variálható.  
A levélen szereplő aláírásban a szavak két sorban, egymás alatt helyezkednek el. A felső 
sorban Nicolaus perpetuus, alatta comes de Zrinio. A pecsétet figyelembe véve, a mono-
gram feloldásánál először a jobb felső, bal felső, majd jobb alsó, bal alsó betűket sorban 
olvassuk (N. C. PP. Z.). Ez az aláírás esetében azt feltételezné, hogy először a felső sor első 
szavát, majd az alatta lévőt, ezután átlósan a felső sor második, majd az alsó sor második 
szavát olvasnánk. Az aláírás olvasata Nicolaus perpetuus comes de Zrinio. Ez a pecsét 
esetében azt jelentené, hogy először a jobb, majd a bal oldal karaktereit olvassuk, mind-
kétszer előbb a felül, majd az alatta levőt. 

A markolatkupak karakterei alapján kiolvasható sorrend a következő: a jobb oldalon 
az N. C. betűk, felette pedig az évszám 1-ese látható. A bal oldalon a PP karaktereknél 
a jobb oldali szára át van húzva egy vízszintes vonallal, melynek jobb oldali vége derék-
szögben lefelé törik. A bal oldali P szára csatlakozik a vízszinteshez és így együtt egy 
fekvő Z-t alkot. Ezzel megtaláltuk a N. C. PP. Z. monogramot, ami megengedi, hogy a 
jobb oldalon a betűk fölött 1-est, a sárkány nyakánál 5-öst, a bal oldalon a sárkány szár-
nya fölött 6-ost és a betűk után 3-ast lássunk.

Véleményünk szerint a karakterek feloldása a fentiek alapján tehát: „N. C. PP. Z. 
[Nicolaus comes perpetuus de Zrinio] 1563.” Ehhez kapcsolódva említést kell tennünk 
Zrínyi Miklós portréjáról, szintén Tiroli Ferdinánd főherceg gyűjteményének köszönheti 

34  Legutóbb: Varga 2016. 214. o.
35  Katalog 1990. 211. o.
36  Kovács S. 2010. 87. o.
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a fennmaradását. A művészettörténészek szerint a mű 1541–42 fordulóján készült, azon-
ban a festményt könyve borítóján is szerepeltető Varga Szabolcs megjegyzi, hogy a képen 
az 1554 után használt, tornyos címer van, ezért az csak később készülhetett. Áthidaló 
megoldásként elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a címert csak később festették rá.  
A címer sisakdísze a koronás sas, alatta pedig a N.C.P.D.Z monogram látható. 

A gyűrűspecsétek és a markolatkupak rajzolatának elemzése alapján támogatjuk Varga 
Szabolcs véleményét, mely szerint a kép 1554 után készült. Mint azt a markolatkupak pél-
dája mutatja, a sárkányos sisakdísz a későbbi címereken is előfordulhat, de a sas csak 1554 
után. A monogramban a „Nicolaus comes perpetuus de Zrinio” rövidítése ismerhető fel, 
azonban a „perpetuus” két P-je helyett a szókezdő P mellett a „de” D-je szerepel.37 A portré 
leírása során felhívja a figyelmet arra, hogy Zrínyi a jobbját a kardján nyugtatja és han-
got ad annak a feltételezésének, hogy ez a szablya azonos lehet azzal a fegyverrel, melyet 
a kirohanás során tartott a kezében.38 A képet látva mi pedig annak adunk hangot, hogy 
az ábrázolt szablyában a Bécsben őrzött díszfegyvert véljük felismerni, ugyanis jelleg-
zetes markolatkupakja, aranyozott keresztvasa, markolattüskéje és a hüvely veret for-
mája erre enged következtetni. Ezt figyelembe véve, a portré készítésének idejét tovább 
pontosíthatjuk, ugyanis az csak 1563-ban vagy azután készülhetett, nem kizárva annak a 
lehetőségét, hogy éppen a következőkben tárgyalt jelentős társadalmi esemény alkalmából.

Feltehetjük a kérdést: miért pont 1563-ban volt szüksége Zrínyi Miklósnak egy új 
szablyára? Egy hadviseléssel foglalkozó személy esetében a fegyver beszerzése nem szo-
rulhat magyarázatra, de az általunk vizsgálat szablya nem közönséges használati kard, 
hanem díszfegyver (ezt már előbb, a részletes leírásban is kiemelnénk, hiszen lényeges!), 
amit jelez a nemes anyagok alkalmazása és a kivitelezés minősége.

A Zrínyi-szablya és I. Miksa magyar királlyá koronázása 1563-ban

Zrínyi Miklós 1563 szeptemberében Habsburg Miksa főherceg pozsonyi koronázási 
ünnepségének nem egyszerű vendége, hanem egyik főszereplője volt. A vele szemben 
nem éppen baráti érzéseket tápláló Forgách Ferenc39 szerint Zrínyi a nádori méltóságra 
pályázott.40 Ez a feltételezés nem állhat messze az igazságtól, ugyanis komoly szerepet 
vállalt az eseményekben. Magyarország előkelői és vármegyéi díszesen felszerelt lovas-
csapatokkal képviseltették magukat, melyek generálisának egyhangúlag Zrínyi Miklóst 
választották, aki 186 fős lovascsapat élén érkezett a szeptember 8-án lezajlott ünnepség-
re.41 Az előkészületek során Oláh Miklós esztergomi érsek arra buzdította az ország elő-
kelőit, hogy a koronázási szertartáson „fényes pompával, s olyan díszes öltözékben és fel-
szereléssel, amilyen csak telik”42 jelenjenek meg. Liszthy (másként Liszty/Listhius) János, 
a szemtanú úgy látta, hogy ennek mindenki igyekezett eleget tenni: „Azok azonban, akik 
megjelentek, nagyon fényes felszerelésben voltak; többségük arannyal átszőtt és külön-

37  Varga 2016. 158–161. o. A színes portré a címlapon szerepel.
38  Varga 2016. 159.o.
39  Botár 1933. 545. o.
40  Forgách 1979. 173. o.; Pálffy 2007. 51. o.
41  Korona 1979. 179. o. Az 1563. évi pozsonyi koronázáshoz: Pálffy 2012. 15–26. o.; Pálffy 2014. 21–31. o.; 

Gulyás 2012. 249–264. o.
42  Korona 177. o.
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féle selyemöltözetekben díszelgett. Fegyverzetük pedig az volt, ami a könnyű magyar 
lovasságé szokott lenni. Valamennyien páncéllal, sisakkal, szablyával, karddal, pajzzsal 
és kopjával voltak ugyanis felszerelve.”43

A koronázási szertartáson mind az egykorú források, mind az új kutatások szerint 
Zrínyi vitte az országalmát („az aranygolyóbist, melyen felül kereszt vagyon”44), és a 
Mária királyné másnapi koronázását követő lakomán bátorkodott fölszólítani az új királyt, 

„hogy ősi szokás szerint egy nagy megaranyozott ezüst vederből, melyet három ember is 
alig bírt fölemelni, a magyar korona rendjeinek egészségére igyék. Miksa ezen kívánat-
nak tehetsége szerint eleget tőn, s utána a jelenlevőknek legtöbbje, úgy hogy a vedret még 
többször is meg kellett tölteni.”45 Végül szeptember 13-án Zrínyi Miklós s több magyar 
mágnás huszáröltözetben kísérte az uralkodót, és ősi magyar szokás szerint személyesen 
vettek részt a lóversenyben.46 Zrínyi életében az első pozsonyi koronázás 1563 szeptem-
berében tehát kiemelkedő politikai és reprezentációs esemény volt, életének egyik meg-
határozó időszaka.47

Figyelembe véve Oláh érsek kérését és Zrínyi szereplését a koronázási ünnepsége-
ken, teljes mértékben indokoltnak tűnik, hogy 1563 őszén díszes szablyát készíttessen, 
mely méltó a rangjához, a magyar csapatok generálisi posztjához és az országalma vivőjé-
hez ezen a jelentős eseményen. Ehhez kapcsolódva, annak a feltételezésünknek is hangot  
kell adnunk, hogy a bécsi Szépművészeti Múzeumban őrzött, Zrínyi Miklóshoz köthető 
tárgyegyüttes másik két darabja, a huszársisak és az arany szálakkal díszített, hermelin 
béléses selyem mente48 is az 1563. szeptemberi koronázási ünnepségre készülhetett, és a 
szigetvári hős ott is viselhette őket. A már ismertetett – Tiroli II. Ferdinánd gyűjteményé-
ből származó, részben átalakított – másik díszszablya akár kapcsolatba hozható az 1563. 
évi koronázással, ugyanis akkor (is) adhatták a magyar főurak I. Ferdinándnak.

A szablya eredetére vonatkozóan adhatnak némi támpontot az egykorú források. 
Mivel a szablya pengéje és markolata döntően török munka, és – mint láthattuk − csak a 
kupak, valamint a hüvely készült Zrínyi megrendelésére, valószínűsíthető, hogy zsákmá-
nyolt fegyverről van szó. A szigetvári hős életében 1562-ben történt egy nevezetes zsák-
mányolás, melyről történeti munkájában Istvánffy Miklós is megemlékezik. Zrínyi már-
cius végén népes csapattal indult a Dráva melletti Monoszlónál49 táborozó Arszlán bég 
ellen, aki nem vállalta az összecsapást, hanem katonáival elmenekült. „Az Arszlán sáto-
rai és sok tábori holvaló, tereh-hordozókkal és öszvérhajtókkal, vadászó hálókkal és aga-
rakkal az mieink kezekbe esének”,50 valamint két öreg ágyút és négy falkont is zsák-
mányoltak. Felmerülhet tehát annak a lehetősége, hogy a nevezetes szablya eredetileg 
Arszlán bég tulajdona volt, és átalakított formájában is a monoszlói sikerre emlékeztette 
későbbi viselőjét, de származására természetesen más zsákmányszerző portya vagy akár 
egy török méltóságviselő ajándékozása is szóba jöhet. 

43  Korona 180. o.
44  Istvánffy 2003. 333. o.
45  Pálffy 2004. 1029. o.
46  Krizskó 1877. 48. o.
47  Gulyás 2012. 257.o.
48  Boeheim 1889. 61., 289. o.; Kalmár 1965. 5. o. 
49  Moslavina Podravska, Drávamonoszló.
50  Istvánffy 2003. 324. o.
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Mint azt a fentiekben leírtak jelzik, a szabja nem egyszerűen egy Zrínyi Miklóshoz 
kötődő használati tárgy, hanem a Zrínyi-kultusz egyik fontos alkotóeleme, mely az 
ambrasi gyűjteménybe került többi tárggyal együtt, reprezentatív szerepet tölt be. Zrínyi 
Miklós 1563-ban állt karrierje csúcsán. A pozsonyi koronázásra készült tárgyai nemcsak 
az eseménynek szóltak, hanem hivatottak voltak kifejezni az ország életében meghatározó 
szerepet betöltő főméltóságot is. Az már a sors és a korabeli politika változásainak ered-
ménye, hogy a történelem pantheonjában 1566-os önfeláldozó kirohanása biztosított szá-
mára helyet. Azok a személyes tárgyai – így a fegyverei is, – melyek a szigetvári ostrom 
során vele voltak, bizonyosan török zsákmánnyá lettek és nem kerültek vissza a család-
hoz. A reprezentációs céllal készült díszfegyvere, sisakja, dolmánya azonban Csáktornyán 
maradhatott, mivel arra nem volt szüksége a harcban. Ez a tárgyegyüttes lett a legszemé-
lyesebb emlék róla a halála után. A Szentilonán előkerült sírkövén teljes vértben, az olda-
lán függő karddal látható, mely formáját, a markolatkupakot és az egyenes keresztvasat 
tekintve a bécsi szablyát mintázza. A sírkő kidolgozását figyelembe véve, nem várható el, 
hogy a fegyver pontos ábrázolását kapjuk, hiszen a címer sisakdíszén is csak egy sas fej 
jelzi a koronás sast, azonban a szablya jelenléte mutatja a fontosságát. A sírkő megrende-
lője a címer mellett a szablyát tartotta olyan hiteles tárgynak, amely Zrínyi Miklósra utal.

A birodalmi propaganda igényelte a török ellenes háborúban a hősöket, azonban Zrínyi 
Miklós még ennél is jelentősebb szerepet kapott, hiszen önkéntes halála „katona vérta-
núvá” tette. A Zrínyi család egy háborús jelképet adott a birodalomnak, akit a család bir-
tokában lévő személyes tárgyai – ereklyéi – képviseltek. Az, hogy ezek a tárgyak Tiroli 
Ferdinánd gyűjteményébe kerültek, mutatja a gesztus jelentőségét. Nem egy főúri hóbort-
ról van szó, ahol a család néhány felesleges holmival próbál eleget tenni egy kérésnek, 
hanem a birodalom szent háborújának hőseit reprezentáló gyűjteményről, ahol megjelenni 
egyike a legnagyobb elismerésnek. A tárgyak együttese és a portré, különösen alkalmas 
volt erre, hiszen a pozsonyi koronázáson is Zrínyi nagyságát voltak hivatottak kifejezni. 

A fenti gondolatmenet inkább spekulációnak tűnhet, de fontosnak tartjuk leírni, mivel 
jelezni kívánjuk azt a meglátásunkat, hogy az ambrasi tárgyak a család tudatos döntésé-
nek megfelelően kerültek a gyűjteménybe. Nem törekedtek arra, hogy a szigetvári ostrom 
lőporfüstös, vérfoltos csorbult fegyverei emlékeztessenek Zrínyire, hanem a nádorjelölt 
méltóságteljes használati tárgyai, melyek jelzik a család rangját és a birodalom életében 
betöltendő szerepét. 

A Zrínyi-kultusz tovább él

A XIX. században megerősödő magyar nemzettudatban fontos szerepet kaptak a török 
ellenes harcok hősei, közöttük, a Szigetvárnál hősi halált halt Zrínyi Miklós. Valószínűleg 
ennek köszönhető, hogy Pulszky Ferenc egy birtokába került szablyapenge felhasználá-
sával a Bécsben őrzött Zrínyi-szablya mását készíttette el. A műtárgyat 1898-ban Pulszky 
Ágoston ajándékozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak. A korabeli leltári napló pontosan 
tudósít a részletekről: „A penge eredetileg I. Napoleoné volt, ki azt a marengói ütkö-
zet után Melasnak, az osztrák hadak akkori vezérének egy levél kíséretében ajándékul 
küldte. (A levél a kassai múzeum birtokában van.) Melas neje a kard tokját elrontotta, ara-
nyát beolvasztatta, a pengét pedig Melas adjutánsának ajándékozta, kivel valószínűleg 
gyöngéd viszonya volt. Az adjutánstól Tettenborn kezébe került, tőle gr. Viczay nyerte 
el 100 aranyban. Viczaytól szerezte Fehérváry Gábor, Pulszky Ferenc nagybátyja, akitől 
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Pulszky a kardot örökölte. A kard hüvelye és markolata hű másolata a bécsi udvar gyűjte-
ményében őrzött Zrínyi-féle kardnak.”51 (7., 8., 9. kép)

A Zrínyiek – elsősorban a két Miklós, a szigetvári hős és a költő és hadvezér dédunoka 
– kultuszát hazánkban a honvédség folyamatosan ápolta, függetlenül az aktuális társa-
dalmi berendezkedéstől. 1848−49-ben szabadcsapat, a Monarchiában hadihajó, a második 
világháborúban rohamlöveg, később szervezetek és laktanyák, végül, de nem utolsósor-
ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (később Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem) 
viselte e nevet. 1985-ben a Magyar Néphadsereg akkori vezérkari főnöke Zrínyi-szablyát 
adományozott a Katonai Akadémiának. Ennek főleg a hüvelye hasonlít a bécsi szablyára, 
a markolata azonban – a szintén az Ezredéves Országos Kiállítás katalógusában szereplő52 

– Bebek-szablya ezüstsodronnyal körbetekert markolatát mintázza. Jól felismerhető, hogy 
a fegyverkovács nem törekedett a bécsi Zrínyi-szablya másolására, sokkal inkább egy 
Zrínyi-kori szablyaformát igyekezett kialakítani. (10., 11., 12. kép)

A kritikus elmét csábíthatja a gondolat, hogy a Magyar Néphadsereg katonás ügyinté-
zésében a szablya készíttetője nem vette figyelembe, hogy az Akadémia nem a szigetvári 
hősről, hanem dédunokájáról kapta nevét és pusztán a Zrínyi névre koncentrálva, a szakiro-
dalomban ismert Zrínyi-szablya vagy esetleg a könnyebben hozzáférhető Pulszky-szablya 
másolására törekedett. Ez a történet egy újabb darabbal gazdagíthatná a két neves Zrínyi 
felcseréléséről szóló történetek sorát.53 Amennyiben a bécsi szablya másolása lett volna 
a cél, a formai hasonlóság mellett a markolatkupak rajzolatának megjelenítése egyértel-
művé tette volna a szándékot. Másrészt az adományozás idején ismert volt az a – Nemzeti 
Múzeumban őrzött – díszfegyver, ami bizonyíthatóan a hadvezér, politikus, költő és had-
tudós54 csáktornyai fegyvertárából származik. Igaz, hogy ez a török lóra való pallos csak 
áttételesen – mint az ellenségtől zsákmányolt fegyver – jelképezhetné a magyar vitézséget. 
Az akadémiai szablya inkább tekinthető a XVI–XVII. századi magyar típusú szablya egy 
általános formájának és így a magyar hadtörténelem egy meghatározó korszaka szimbó-
lumának. Hasonlóan a díszelgésnél használt szablya Kossuth-kard megnevezéséhez, nem 
a történelmi személy tulajdonát képező fegyver másolatáról van szó, hanem egy korra jel-
lemző fegyvertípus megjelenítéséről. Ahogy a parancs fogalmaz: „A szablya az első fegy-
verek között jelent meg a történelemben. Honfoglaló őseink is szablyával a kezükben léptek  
hazánk területére, majd évszázadokon át azzal – és más fegyverekkel – védték azt min-
den támadó ellenséggel szemben. A szablya mint harceszköz változott, alkalmazkodott a 

51  Kovács S. 2011–2013. 296–297. o.
52  Szendrei 1896. 247. o. Jelenleg a szablya a Magyar Nemzeti Múzeumban található.
53  A bécsi Hadtörténeti Múzeum előcsarnokában több neves katonahős és hadvezér szobra áll, közöttük 

Zrínyi Miklósé. A szobor fölötti oszlopfő táblája egyértelműen jelzi, hogy a szigetvári hőst kívánták megjele-
níteni, de az ábrázolás, a kor ikonográfiáját figyelembe véve, inkább a költő és hadtudós Zrínyire hasonlít. „Vay 
Miklós és Izsó Miklós alkotása, akik a Feldherrenhalle programjában megvalósítani kívánt osztrák birodalmi 
értékrendet kijátszva a hős arcképét dédunokájáról, a költő Zrínyiről mintázták, mintegy becsempészve őt is 
az osztrák Panteonba.” Hausner 2016. 113. o.

A két híres Zrínyi közötti névazonosság a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hallgatóiban is okozott némi 
zavart, ugyanis az első éves hallgatók hagyományosan, látogatást tettek Szigetváron, ahol megtekintették a 
várat és előadást hallgattak az 1566. évi ostromról. A program alapját az Akadémia és a Szigetvári Várbaráti 
Kör együttműködése jelentette, akik valószínűleg a Zrínyi-hagyományok ápolása miatt kerestek kapcsolatot a 
katonai tanintézettel, azonban aki nem ismerte ezt a hátteret, annak úgy tűnhetett, hogy az Akadémia névadó-
ját összekeverték Szigetvár védőjével.

54  Vö: Pálffy 2014a. 867–880. o.
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harcmódokhoz és a kard formáját vette fel. A szablya és a kard forgatásának művészete a 
győzelmet biztosította. A vele való műveletek magas foka erőt, figyelmet, fegyelmet, fenn-
költséget és nemességet fejezett ki. A tűzfegyverek és más harci eszközök elterjedése után 
az ellenfél legyőzésében betöltött helye és szerepe csökkent, mindinkább a harc vezetését 
megvalósító tisztek öltözetének elemévé, a tiszteletadások ünnepi eszközévé, egy maga-
sabb fokozatba lépés elismerésének szimbólumává vált.

Zrínyi elsősorban politikájával, a hadtudomány magas szintű művelésével szolgálta a 
magyar népet, de ha a haza érdeke úgy kívánta, szablyával a kezében vezette győzelemre 
katonáit. A szablya egyesíti magában függetlenségi küzdelmek hagyományait. Mint a 
hazaszeretet méltó jelképe, a kor színvonalán álló fegyverek alkalmazására való magas 
fokú készenlét és képesség szükségességét, a hadtudomány magasabb szintű művelésé-
ben megszerzett ismereteket szimbolizálja.”55

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián (később Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
temen) az egyetemi doktorok, majd 1995-től a doktori (PhD) fokozatosok – köztük  
e tanul mány két szerzője – a szablya előtt tették le doktori fogadalmukat. A szablya ma is 
része a jogutód Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorrá avatási ceremóniájának. 

Az egyetemi Zrínyi-szablya egy korszak megjelenítője, a honvédelem, a törökelle-
nes harcok jelképe. A szablya kialakítását tekintve nem kapcsolható konkrétan egyik 
Zrínyihez sem, de bármelyiküké lehetett volna. Az egyetem jelképrendszerében a honvé-
delmet jelenítette meg. A Zrínyi-emlékévnek és az egyetem kutatócsoportjának köszönhe-
tően, ez a jelképes díszfegyver múzeumba vonul és átadja a helyét az új Zrínyi-szablyának, 
amely a Bécsben rögzített méretek és az ott készített fényképek alapján elkészített hite-
les másolata az eredetinek. 2017 novemberében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fris-
sen avatott PhD doktorai már a hiteles másolat előtt tesznek fogadalmat. Az új díszfegy-
ver immár egyértelműen a szigetvári hős személyét jeleníti meg a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem jelképrendszerében. Azt a hőst, akinek helytállása és hősi halála a hazához való 
rendületlen hűség és önfeláldozás szimbóluma.

Melléklet

A bécsi Zrínyi-szablya hiteles méretei és a vizsgált szablyák méretei

Zrínyi-szablya 
(Bécs)

Szendrei 
leírásában a 

Zrínyi-szablya

Pulszky-
szablya

ZMKA  
Zrínyi-szablya

fokél hossza (cm) 22,6 23 29,4 26,5
csúsztató (cm) 5,6 5,5 6,5 9

penge hossz (cm) 83 83 84,6 78
penge szélesség (cm) 3,8 3,7 3,4 3,6

markolat (cm) 11,5 11 11,5 13
keresztvas (cm) 23 22 23 28

tömeg (g) szablya: 1150
hüvely: 800 1700 szablya: 1047

hüvely: 749
szablya: 1131
hüvely: 621

55  A Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének 30/1985. számú Parancsa Tisztséglánc és Zrínyi-szablya 
átadásáról. Honvédségi Közlöny, 1985. 20. sz. 2–3. o.
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1. kép: A Zrínyi-szablya 

2. kép: A markolat 
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3. kép: A fából készült hüvely

4. kép: A Zrínyi-szablya markolatkupakja
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5–6 kép: Az 1556 áprilisában, illetve júniusában Nádasdyhoz írott levelek pecsétjei 

7. kép: A Pulszky-szablya
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8. kép: A Pulszky-szablya markolata 

9. kép: A Pulszky-szablya markolatkupakja 
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10. kép: A Bebek-szablya markolata 

11. kép: Az egyetemi kard markolata
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12. kép: Tiroli II. Ferdinánd szablyájának markolata
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ZRÍNYI SABRES

(Abstract)

The authors present the result of their research related to the sabre of Miklós Zrínyi de 
Szigetvár (1508–1566), now kept in Vienna, Austria, giving more details to the findings 
of previously published works on weapon history. One of the most important questions to 
be clarified was the interpretation of the coat of arms and monogram on the grip cap. This 
item served the identification of the person, its function thus very similar to that of a seal 
ring which was used to authenticate letters and other documents. From this starting point 
the authors examined the Zrínyi letters kept in the fonds of the Nádasdy Archive, and with 
the help of the abbreviated name forms found in the papers they solved the monogram 
and the year engraved into the sabre’s grip cap: „N. C. PP. Z. [Nicolaus comes perpetuus 
de Zrinio] 1563.” The authors claim that the gala sabre kept at Kunsthistorisches Museum, 
Vienna, together with two other items that can be linked to Miklós Zrínyi, also kept in 
Vienna, the Hussar helmet and the silk pelisse ornamented with gold threads, were made 
for the ceremony when Maximilian I was crowned King of Hungary in 1563. The hero of 
the siege at Szigetvár had a central role during the ceremony and he wore the three acces-
sories there.

Tibor Kovács S.− Lajos Négyesi − József Padányi

ZRÍNYI-SÄBEL

(Resümee)

Die Verfasser geben in der Studie ihre Forschungsergebnisse bezüglich des in Wien 
aufbewahrten Säbels von Miklós Zrínyi (Nikolaus Zrinski, 1508–1566) kund und spe-
zifizieren die Feststellungen der früher veröffentlichten waffenhistorischen Werke. Eine 
der wichtigsten Fragen dabei ist die Interpretation des Wappens und Monogramms der 
Griffkappe. Da diese der Identifizierung diente, steht ihr funktional gesehen der Ringsiegel 
am nächsten, der früher zur Beglaubigung von Briefen und sonstigen Dokumenten 
verwendet wurde. Vor diesem Hintergrund sahen die Verfasser die im Bestand des 
Nádasdy-Archivs verwahrten Zrínyi-Briefe durch und lösten aufgrund der in diesen vor-
gefundenen abgekürzten Namensformen das in die Griffkappe des Säbels eingravierte 
Monogramm und die Jahreszahl auf: „N. C. PP. Z. [Nicolaus comes perpetuus de Zrinio] 
1563.” Ihrem Standpunkt zufolge entstanden der im Kunsthistorischen Museum Wien 
verwahrte Prunksäbel, zusammen mit den beiden anderen Kunstobjekten in Wien, dem 
Husarenhelm und der seidenen, mit goldenen Fäden durchwobenen Husarenpelz anlässlich 
der Feierlichkeiten der Krönung Maximilian II. (I.) zum König von Ungarn im Jahr 1563. 
Sie wurden vom Helden von Szigetvár, einem der zentralen Figuren der Zeremonie, dort 
getragen.
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SABRES À LAME RECOURBÉE DE ZRÍNYI

(Résumé)

Les auteurs présentent les résultats de leurs recherches relatives au sabre à lame recour-
bée de Miklós Zrínyi de Szigetvár (1508–1566) qui est conservé à Vienne. Ils précisent les 
constatations des ouvrages précédents publiés à ce sujet, en particulier l’interprétation des 
armoiries et du monogramme marqués sur le pommeau. Puisque les inscriptions sur le 
pommeau servaient à identifier le détenteur de l’objet, la fonction du pommeau fut proche 
de celle d’une bague à cachet utilisée pour authentifier des courriers et des documents. 
Sur cette base, les auteurs ont examiné les lettres de Zrínyi conservées dans les fonds 
des archives Nádasdy. Les réductions graphiques qu’ils y ont trouvées leur ont permis de 
déchiffrer le monogramme et le millésime gravés dans le pommeau du sabre: « N. C. PP. Z. 
[Nicolaus comes perpetuus de Zrinio] 1563. » Les auteurs estiment que le sabre conservé 
au Kunsthistorisches Museum de Vienne est lié à Miklós Zrínyi, ainsi que deux autres 
objets conservés au même endroit : un casque de hussard et une veste en soie décorée de 
fils d’or. Ils ont été faits pour le couronnement de Maximilien Ier qui devint ainsi roi de 
Hongrie en 1563. Zrínyi, le héros de Szigetvár, qui fut l’une des figures centrales de la 
cérémonie les a portés à cette occasion.

Тибор ш. Ковач − Лайош Недьеши − Йоҗеф Падани

САБЛИ ЗРИНИ

(Резюме)

Авторы излагают результаты своих исследований, связанных с саблей 
сигетварского Миклоша Зрини (1508–1566) охраняемой в Вене и уточняют итоги 
ранее опубликованных работ, связанных с историей оружия. Среди них одним из 
важнейших вопросов является истолкование герба и монограммы колпака рукоятки. 
Так как это служило для опознания  личности функционально ближе всего нахо-
дится перстень с печаткой, которым пользовались для удостоверения писем и про-
чих документов. Исходя из этого рассмотрели письма Зрини, хранящиеся в фонде 
архива Надашди, и на основе найденных в них сокращенных именных форм под-
писей расшифровали монограмму и дату гравировки на колпаке рукоятки сабли: 
«N. C. PP. Z. [Nicolaus comes perpetuus de Zrinio] 1563.». С их точки зрения парадная 
сабля, хранящаяся в венском Музее Истории Искусств вместе с двумя другими час--
тями ансамбля произведений искусства, с гусарским шлемом украшенным золотой 
нитью вдоль щёлка были изготовлены для торжественной церемонии, празднич-
ной коронации венгерского короля Микша I. в 1563-ем году, и сигетварский герой 
носящий шлем был одним из главных центральных участников церемонии.
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