
AZ IFJÚ ZRÍNYI ELSŐ C S A T Á Z Á S A I R Ó L . AKÉT ÉVSZÁM : Zrínyi Miklósnak, a költőnek és hadvezérnek, születési 
éve és első török harcainak esztendeje egyre közelebb tolódott egy-
máshoz az utolsó időkben előkerült adatok nyomán. Régebben úgy 

hitték, az 1616. évben született, majd azt, hogy 1618-ban és amikor később 
az 1620. év mellett foglaltak többen állást, Zrínyinek lelkes bámulói sem tar-
tották azt elfogadhatónak, tekintettel az ifjú nagy szellemi fejlettségéről tanús-
kodó leveleire és korán hírt szerzett fegyvertényeire. Lukinich Imre azonban 
végül okmányszerű bizonyítékot talált az 1620. év mellett, úgy, hogy most már 
kétségtelen, hogy a költő ez év tavaszán született.1 — Másrészt pedig úgy 
tudtuk azelőtt, hogy az 1639. év Zrínyi hadakozásainak kezdete. Amióta azon-
ban Takáts Sándor különböző műveiben a költő nagyszámú újonnan talált 
leveléről számolt be, már az 1637. évben is harcok között látjuk forgolódni a 
tizenhétéves ifjú főurat. 

Ezúttal tehát nem volt csupán kuriózumkedvelő buzgalom ez a keres-
gélés az évszámok után. A harcok költője, hadtudományi munkák zseniális 
szerzője szinte gyermekkorában átélte már az önálló tett, az alattomos veszély, 
az éjjel-nappali fáradalom minden reálitását. Fönséges erő, amely a véres 
mezők kockázatain, az izgalmak élénk emlékein, a világirodalom akkor új for-
máin és kora magyar nyelvének nehézségein ifjú szívvel és elmével így tudott 
uralkodni. 

Kétségtelen, korának egyik legnagyobb zsenije volt ő. És nemcsak a mi 
hősünk, a horvát nemzeté is ; anyanyelve mindkét nyelv, népe mindkét nép, — 
a kettő akkor nem ellenkezett egymással, megkövetelte egymást. A Zrínyiek 
élete mutatja mélyen gyökerező, természetes voltát annak a kapcsolatnak, 
amely a két nemzetet hosszú századokon keresztül egymáshoz kötötte. 

Úgy hisszük tehát, nem lehet érdektelen dolog, ha az emberré váló 
Zrínyiről eddig ismert, elszórt adatokat, főként Takáts közleményeiből, össze-
állítjuk, hozzájuk illesztvén az újabbakat is, mikre különböző levéltárainkban 
akadnunk sikerült. Sajnos, régi írásaink nem szólnak oly részletesen, hogy 
élénken elénk állíthatnák a fegyverben álló ifjú Zrínyi alakját, de egyik lánc-
szem erősíti a másikat és ha egésszé válik a sor, a szűk szavakból is elénk tűn-
nek gondjai és küzdelmei. 

Takáts munkái sok tekintetben másként mutatják be az ifjút, mint 

1 E dolgozat azon adatait, amelyeknél a levéltári forrást nem idézzük, jórészt Takáts 
Sándor közleményeiből vettük : Zrínyi Miklós ismeretlen levelei; Zrínyi Miklós nevelőanyja 
(Budapesti Szemle, 1915, 1916.). A Zrínyiek és a Muraköz ; Zrínyi Miklós ismeretlen levelei 
(Szegény magyarok, 83. és 287. l.) ; Esterházy Miklós nádor ismeretlen levelei (Ugyanott, 
193. l.). A Zrínyi úrfiak (A magyar mult tarlójáról, 83. l.). — Azonkívül: Széchy Károly: 
Gróf Zrínyi Miklós élete (I. kötet, 94. l.) és Lukinich Imre: Zrínyi Miklós, a költő, születési 
éve (Századok, 1919.). — Hálásan említjük meg e helyen, hogy az Esterházy hercegi levéltár 
anyagát Esterházy Pál herceg úr engedélyével használhattuk. 
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addig ismertük. Önállóbbnak, dacosabbnak, makacs meggyőződéssel a maga 
útját járónak. Kevésbbé neveltje a kor szokásos iskoláinak, mint hittük ; 
gyámja, a nagy Pázmány helyett talán inkább protestáns nevelőanyja hatott 
reá. Kiegyenlítő szellem a vallásviszályok idején, a pártharcok ambiciói nélkül, 
hiszen az országgyűlésekről is visszavonul, pedig már gyermekkorában előkelő 
hely illette volna meg ottan. Nem megy el azokra, mert, mint mondja, csak 
bánatot és a tehetetlenség érzetét hozza magával onnan. Otthoni földjének védel-
mében látja tehát hivatását és ezen a téren merész volt nemcsak a pogány 
ellenséggel, hanem a bécsi udvar szigorával szemben is, amely idegen célok 
érdekében le akarta fogni a magyar urak oltalomra emelt kezét. Elvonult, 
gondolatainak élő ifjú válik belőle, hiúságtól, szerep vágyától mentesen, aki 
szíve parancsára tartja oda mellét a veszélyeknek, azzal a tudattal, hogy a 
falvak népének hálája mellett csak felső intelem és neheztelés lesz jutalma. 

Összeállítjuk tehát évkönyveit első küzdelmeinek, amint következik. 

1637. 
Gráci, bécsi és nagyszombati tanulóévei után az 1637. év januárjában 

érkezett vissza otthonába a két Zrínyi testvér, Miklós és Péter. Februárban 
Nagyszombatban jártak, úgyhogy csak ez év tavaszán kezdődik állandó tartóz-
kodásuk birtokaikon. 

S már a nyáron nyakig benne vannak a hadi életben. Zrínyi Miklós egy 
leveléből tudjuk, hogy csaknem az egész július hónapot táborozásban töltötte 
el. Úgy ír, mintha a táborozás csak őrködésben és a strázsákra való vigyázás-
ban állott volna, pedig levele keltének napján már csattanó eseményekben 
végződhetett ez a feszült vigyázás. Mert Esterházy Miklós, Magyarország 
nádora, már pár nap mulva aggódva szól arról, hogy a török békében van 
ugyan, de félő, hogy megmozdul a Zrínyi gróf úrfiak miatt, akik kiütvén ellene, 
«holmi alkalmatlanságokat» okoztak neki. 

A tizenhétéves ifjú tehát ugyancsak nem ragad meg minden alkalmat, 
hogy első fegyvertényeiről szóljon. Pedig levelét Batthyányi Ádámhoz írta, 
közeli rokonához és első török csatázásaiban gyakran fegyvertársához. A nádor 
említett szavai is Batthyányihoz szóltak. Nem tudni, — írja tovább neki, — 
kinek tanácsára követték el a dolgot az úrfiak, ürügyet adván azzal a töröknek 
a bosszúállásra, amit jó alkalom adtán nem is fog elmulasztani. 

Ezt a rejtett figyelmeztetést a rossz tanácsadó ellen nyílván magának 
Batthyányinak szánta a nádor. Tilalmas dolog volt akkor a törökre való kiütés; 
a bécsi udvar, a harmincéves háborúban nyugat felé elfoglalva, irtózott minden-
től, ami a törököt ellene ingerelhette volna. Másrészt azonban háborúi miatt 
védelmet sem tudott nyujtani számunkra, végeinket romlani hagyta, őrségü-
ket fizetetlenül éhezni vagy elszéledni, úgy, hogy a török már szabad prédának 
tartotta határszéleinket, pasái és katonái innen gazdagodtak, foglyok váltság-
díjából, hárembe szánt nők, janicsárnak szánt gyermekek elhurcolásából, 
jószágok rablásából és mindig újabb s újabb falvak hódoltatásából. Bécsben 
pedig még az erélyesebb panaszemeléstől is visszariadtak, bosszút, vissza-
torlást nem engedtek. Pázmány e tekintetben maga is az udvar álláspontján 
volt, ellensége minden harcias fellépésnek ; türelmet kívánt az országtól, a 
nyugati háborúk befejeztétől remélvén végét a török nyomorúságnak is. Gyám-
fiai tehát valóban nem követték az ő szellemét, amikor rögtön hazatértük 
után és alig pár hónappal a bíboros halála után fegyverükhöz nyúltak. De ők 
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már távoli iskoláikban is a török harcokról ábrándoztak s most láthatólag 
türelmetlenül keresték álmaik valóra válását. 

Valami egészen jelentéktelen csatározásról ez első alkalommal sem lehe-
tett szó, mert Takáts szerint, az udvartól is dorgálást kaptak érte. Az ilyen 
messziről jött intelmek azonban nem nyomhatták el a sajnos, oly közeli alkalmak 
csábításait. Az ősszel híre kelt annak is, hogy Zrínyi Péter elesett a török har-
cokban. A nádor szánakozva ír erről: eleget intette ő a Zrínyieket, szép szó-
val, keménységgel, hagyjanak békét a töröközésnek; im, megtörtént, amitől 
félt, kár az ifjúért, jó hazafia nevekedhetett volna belőle. 

A halálhír szerencsére nem volt igaz, de bár a Zrínyiek első hadieszten-
dejéről egyéb adatunk nem maradt, ez a hiresztelés bizonysága annak, hogy 
a dorgálás sem hűtötte le az első hadiév ifjú szíveket betöltő lázát. 

1638. 
A következő, az 1638. év hadiévszakát sem akarta Zrínyi Miklós méltó 

vállalkozás nélkül megkezdeni. Április közepén igazi passzióval hívja Batthyá-
nyit : Isten segedelmével Kanizsa alá akarna fordulni, jöjjön, ha kedve van, 
menjenek együtt. írja, hogy csatlakozásra szólította fel a kaproncai végvár 
kapitányát is, de az egyelőre halogatni kívánja a dolgot. 

Hogy mi és hogyan történt, nem tudjuk, de valami történhetett, mert 
a nádor július végén az udvarnál a grófok újabb kitöréseiről jelent, melyeket 
csakugyan a kaproncai kapitány társaságában követtek el. S jelenti ekkor már 
azt is, hogy a felingerelt török vissza is adta már a kölcsönt, dúlva és rabolva 
törvén a muraközi Zrínyi birtokokra. 

A magyar kancellár, aki a nádor jelentéséről az uralkodó és a titkos 
tanács előtt referált, megemlékezett arról, hogy a Zrínyiekhez már előbb is 
komoly intelem ment a kihágásoktól való tartózkodásra. S referátuma mintha 
jóakaratúan hangzanék ; a régibb intelemre hivatkozva, újabb megrovást nem 
tart szükségesnek. A kaproncai kapitányt azonban mentegetni nem lehetett; 
a király fizetett katonája az, tehát a bécsi haditanács alá tartozik, az járjon 
el ellene. — A titkos tanács, — amelynek tagjai között ekkor még egy magyar 
sem volt, — láthatólag nem volt megelégedve a kancellár javaslatával, mert 
az irat szélére jegyzett határozat és a nádorhoz intézett királyi levél szerint a 
haditanácsnak vizsgálatot kell indítania a katonák ellen, akik «a közbékét, a 
szegény nyomorult nép szerencsétlenségére, a közjó veszélyére» háborgatják 
és büntetésükről azután fog határozni az uralkodó ; a nádornak pedig a többi 
tettes ellen kellett volna vizsgálatot indítania és nevüket jelentenie a király-
nak. A Zrínyiekre külön intelem is ment újra : Óvakodjanak a jövőben hasonló 
vétségektől, ha az uralkodó méltatlankodásának szigorát el akarják kerülni. — 
Talán figyelemreméltó körülmény az, hogy ez a királyi intelem nem a magyar 
kancelláriából ment ki, mint kellett volna, hanem a haditanácsból, amely 
szintén teljesen német kormányszerv volt; úgy látszik, az idegen urak mégis 
csak bele akartak avatkozni valahogyan a Zrínyiek dolgába.1 

Ennyi adatunk van az ifjú grófok otthon való tartózkodásának első két 
esztendejéről, amelynek csatározásairól azelőtt nem tudott irodalmunk. Ez ada-
tok mindenesetre csak töredékesek lehetnek, hiszen a nádor és az udvar iratai 

1 A nádor jelentése és a titkos tanács tárgyalása : 1638. aug. 4-én (Országos Levéltár, 
kancellária, Propositiones). III. Ferdinánd irata a nádorhoz és a Zrínyiekhez 1638. aug. 4. 
és 7-éről, Esterházy levéltár, Miklós nádor iratai, I. csomag ; és 1 k.) kötet 166. 
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mindig a grófok gyakori és többszörös kiütéseit emlegetik. Érthető tehát az 
udvari körök általános felzúdulása, amikor a következő, az 1639. esztendő 
elején új hírek érkeztek a Zrínyiek tetteiről. 

1639. 
Ez év tavaszi csatázásairól tudott már régibb irodalmunk is, de csak 

annyit, hogy májusban Bécsből újra tilalom érkezett a Zrínyiekre, még pedig 
ismét a haditanács útján. 

Takáts Sándor már egy levelet is ismer, választ a Zrínyiek nevelőanyjá-
nak érdeklődésére : Igaz-e, hogy Zrínyi Miklós uram újra «próbált» volna? 
Bizonyosnak mondják a dolgot, — szól a válasz, — a gróf tíz török fejjel és 
négy fogollyal tért volna vissza a próbáról. 

Az esetről május végén tett jelentést a nádor: A Zrínyiek, Batthyányi 
és a légrádi kapitány örökösen ingerlik kiütéseikkel a törököt, amely többször 
vissza is csapott már és fenyegetődzése alapján még nagyobb megmozdulásától 
is lehet tartani. A kanizsai törökök szörnyű módon el vannak keseredve amiatt, 
hogy nemcsak alantas katonák s egyszerű vitézek követik el a tetteket, talán 
szegénységük és fizetetlenségük miatt zsákmányra szorulva, hanem maguk a 
legelső urak, kik kibontott zászlókkal támadnak reájuk s aztán azzal mentik 
magukat, hogy török részről adtak okot kiütésekre. 

A titkos tanács a nádor jelentésére úgy határozott, hogy a kiütésben részes 
urakat rögtön a király színe elé kell idézni. Igaz, hogy az ilyen idézés sem jelen-
tett akkor még sokkal többet, mint talán valamivel szigorúbb dorgálást; a 
Ferdinándok uralma alatt még nem kellett a magyar uraknak börtöntől, vér-
padtól félniök. De a titkos tanács ezúttal is láthatólag komolyabb büntetésre 
készült. A részesek között a légrádi kapitány, Jankovich nevű, volt a legkisebb 
ember s természetesen ellene lehetett legszigorúbban eljárni, hiszen különben 
is katonai fegyelem, a haditanács alá tartozott; ő a kihágások legnagyobb szer-
zője, — mondja a titkos tanács, — Bécsbe kell rendelni tehát és börtönbe vetni 
itten, az erődje előtt karóba húzott török fejeket pedig rögtön el kell távolí-
tani. Mint kerületi főkapitány, Batthyányi is felelősséggel tartozott a hadi-
tanácsnak, tehát egyedül a Zrínyieknek nem volt semmi közük ahhoz. A titkos 
tanács ennélfogva már előre is óvást emelt az ellen, hogy az ifjak kibújjanak a 
felelősség alól, azzal, hogy semmi hivatalos hadi tisztséget sem viselnek. 

Az udvar megbotránkozását mutatja az is, hogy a császár első minisz-
tere, a mindenható Trautmanstorff gróf, még a tanácskozás előtt, mindjárt 
a nádor jelentése után írt Esterházynak az uralkodó erős méltatlankodásáról és 
a Zrínyieknek felrendeléséről. S ugyanezen a napon, tehát szintén még a tanács 
előtt s a magyar kancellária megkerülésével, a haditanács útján el is ment már 
a dorgáló irat a Zrínyiekhez. 

Súlyosbította a dolgot az, hogy pár nap mulva a török is felszólalt Bécs-
ben. Budára ép akkor neveztek ki új vezérlő pasát, aki útjában székhelyére, 
már Belgrádban értesült a történtekről és most a csausz által, kit kinevezésé-
nek közlésére Bécsbe küldött, határozott hangon elégtételt kívánt. Ő már útköz-
ben szigorú tilalmat küldött az összes alája rendelt török parancsnokoknak min-
den békeháborítás ellen, — írja levelében; — és míg ők ennyire leikükön viselik 
a béke sértetlen megtartását, magyar részről ily sérelmek érik őket. Ime, az 
ifjabb Zrínyi gróf (Péter) egészen a török végvárakig hatol el kiütéseiben, pusz-
títva, nyájakat hajtva el; az idősebbik (Miklós) pedig ezerkétszáz emberével 
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és hajdujával átkelt a Murán, Berzencze alatt tíz embert megölt, négyet pedig, 
köztük két dervist is, foglyul hurcolt el magával. Tudja a pasa, hogy mindez a 
császár és a nádor szándéka és akarata ellen történt, szigorú büntetést kíván 
tehát, hogy a szegény nyomorult nép — ennek sorsát úgy Bécs, mint Buda mindig 
igen szívén viselte — a kölcsönös dúlások után végre a béke nyugalmának örvend-
hessen. Várja tehát a vezérpasa, hogy a nádor a négy török foglyot vissza-
küldje és ugyanez alkalommal tudni kívánja majd azt is, hogy milyen büntetés 
érte a tetteseket. 

A török csausz Bécsbe utaztában először a nádor kismartoni székhelyére 
tért be. Esterházy természetesen simítani igyekezett most már az ügyet. Értel-
mes embernek látszik a csausz,—írja Bécsbe; — ő tehát megmagyarázta neki, 
hogy nincs semmi okuk kemény fellépésre, hiszen a Zrínyieket még felszólalá-
suk előtt, azonnal a császár elé rendelték és eljárás indul ellenük. Különben is, 
— írja tovább az udvar megnyugtatására, — békésen beszél a csausz, szavaiból 
úgy venni ki, hogy semmi háborús szándékuk nincsen, legalább ez évben nem. 

A titkos tanács szerint a csauszt a béke szigorú megtartásának ígéretével 
kell megnyugtatni, az udvarba rendelt Zrínyiektől pedig foglyainak elbocsájtá-
sát követelni. 

A jegyzetek, amelyek a tanács üléseiről fennmaradtak, igen szűkszavúak 
és hiányosak. Nem tudni tehát, hogy a Zrínyiek megbüntetése véletlenül vagy 
szándékosan maradt-e ki ezúttal már a határozatból. A vezérpasa levelére a 
nádor válaszolt. Sajnálatát fejezte ki, hogy annak mindjárt első levele is ily 
panaszokkal van tele, ők azonban már előbb is értesültek a Zrínyiek tetteiről, 
akik igen fiatalok még, csaknem gyermekkorban, nem tudják tehát, mit jelent 
az, zavarni a békességet a két hatalmas császár között. De ő tekintet nélkül 
erre, mihelyt hírét vette az eseménynek, súlyosan elítélte azt és megparancsolta 
a tetteseknek, hogy rögtön jöjjenek a császár elé számot adni cselekedetükért. 
S amint ő él, úgy higyje el a vezér, nem kerülik ki méltó büntetésüket, példa-
adásul mások számára is. De uram barátom, — folytatja aztán a nádor, — más 
oldala is van a dolognak. Az úrfiak mentegetik magukat és arról panaszkodnak, 
hogy török részről adtak okot kiütésükre, embereik és javaik pusztításával, 
amiért ők panaszt is tettek a kanizsai pasánál, de minden eredmény és elégtétel 
nélkül. Aztán meg különös dolog az, hogy a kanizsai és berzencei törökök vádat 
emelnek Budán a Zrínyiek tettei ellen és elégtételt követelnek, másrészt pedig 
maguk bíráskodnak és végeznek az ügyben : Ime, a hírek szerint máris meg-
torolták a beütéseket s a négy rab helyett negyvennégyet vittek el, egy falvat 
teljesen elpusztítván. Nem lett volna szabad ennek így történnie, hiszen ő, a 
nádor, a Zrínyiek tette után rögtön írt a kanizsai pasának, ígérvén, hogy nem 
marad ez büntetés nélkül. Most már tehát e részről van ok inkább a panaszra ; 
kéri hát a vezért, bocsáttassa vissza a kanizsaiak kezén levő foglyokat s akkor ők 
is visszaküldik a Zrínyiekéit, az okozott károk kölcsönös megtérítésével. 

Nem akar tehát ijedtséget mutatni a török előtt a nádor, megfordítja a 
panaszt, mint ahogyan levele következő részeiben az ország többi határain 
elkövetett török kihágásokat hányja aztán szemére a pasának. Elégtételt kíván 
azokért is és tilalmat a török végekre, hogy ha magyar részről valami történ-
nék is, ne torolják vissza azt önhatalmúlag, hanem jelentsék be büntetés végett 
a magyar parancsnokoknál. Csak ilyen kölcsönös eljárással lehet megszüntetni 
kihágásokat mindkét részen és fenntartani a békét a hatalmas császárok között.1 

1 A nádor jelentése és a titkos tanács tárgyalása 1639. jún. 8. ; a budai vezér levele, 
jún. 11. (Orsz. L t , Propos.) — A nádor a királyhoz, 1639. jun. 10. (Orsz. Lt., Cancellaria, 
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Örök körforgás volt tehát ez, török-magyar egyaránt a másikat okolta 
a kezdeményezéssel s így is kellett ennek maradnia egészen a török végleges 
kiveréséig. Arról nem tudunk, hogy megjelentek-e a Zrínyiek a császár előtt s 
hogy mit végeztek ott velük. Komolyabb büntetés azonban alig érhette őket. 
Pedig mint a pasa levele mutatja, Zrínyinek egy nagyobb vállalkozásáról volt 
szó ezúttal, zászlók alatt egész a török várakig nyomuló sereggel. De egyrészt 
a kanizsai török már véres elégtételt vett magának ezért, másrészt pedig a 
Zrínyiek bizonyára igazolni is tudták, hogy kiütésük csak válasz volt a török 
előbbi kártevéseire. Hiszen hosszú jegyzékek maradtak fenn reánk azokról a 
károkról, emberekben és javakban, amelyeket ez években a kanizsai török a 
szomszéd magyar urak, a Zrínyiek, Bánffiak, Batthyányiak birtokain okozott. 
A nádor iratai között tömegesen maradtak fenn a kanizsaiak fenyegető levelei 
a magyar falvakhoz, amelyekkel hódolásra, adózásra szólították fel azokat. 
Féktelenségük bizonyára még kevésbbé ismert volna határt, ha nem kellett 
volna már pár éve a Zrínyiek bosszuló kezét oly jól ismerniök. 

Esterházy nádor csakugyan sietve jelentett Bécsbe nemcsak a török, 
hanem a magyar urak minden kitöréséről is. Tisztével járó kötelessége volt ez, 
de másként alig is tehetett, hiszen a haditanács az alárendelt kapitányoktól és 
a török panaszaiból amúgy is értesült volna minden egyes esetről. Jobb tehát, 
ha a magyar nádor közvetítésével intézték el az ilyen ügyeket az udvarban. 
De Esterházy különben is igen őrködött nádori hatalmának fenntartásán. Egész 
működése küzdelem volt fölfelé és lefelé azért, hogy a magyar ügyeket minél 
nagyobb önállósággal ő maga, a nádor, tartsa kezében; egyes főurak külön ak-
ciója ezért sem lehetett tehát kedvére. Csakugyan kívánta tehát megfékezésü-
ket, de máskülönben fölfelé ő maga is teljesen a magyar urak felfogását val-
lotta a török kérdésben, éles ellentétben az udvar politikájával. Nem itt-ott 
való csipkedéssel, hanem következetes eréllyel akarta féken tartani a törököt 
és eddig ismeretlen iratai tanuskodnak szüntelen elkeseredett viaskodásáról, 
amit az udvarnak ijedt, a magyar érdekeket feláldozó politikájával szemben 
folytatott. E nemzet sorsa, mint fölfelé is többször mondja, van oly fontos, 
mint a birodalom nyugati háborúja. Megrázó szavakkal festi az uralkodó előtt 
az ország elhagyatottságát, védtelenségét, mindig véres határszéleinek szenve-
déseit ; könyörög, fenyeget: elkeseredésében végül is, Erdély módjára, a török 
alá fogja adni magát e nemzet. A haditanáccsal ellentétben minden török ki-
ütésnek rögtön való fegyveres visszatorlását követeli: tudna félni a pogány, 
csak lenne kitől. Ez a felfogása volt egyik oka Pázmánnyal, a Zrínyiek gyámjá-
val való állandó viszályának is, aki féltékenyen őrködött arra, hogy a nádor 
hadi intézkedései ne izgassák talán háborúra a törököt a nyugati háborúk befe-
jezése előtt. Az egyre érkező bécsi tilalmakra elkeseredetten felel Esterházy : 
kezünk-lábunk megkötözve, barmok módjára utóvégre nem várhatjuk végső 
vesztünket. Ép a Zrínyiek hazatérte előtti esztendőben volt kínos ellentéte ily 
ügyekben az udvarral: a kanizsai végeken a törökre tört egy magyar kapitány, 
akit aztán felülről az összes foglyok rögtön való visszaküldésére akartak kény-
szeríteni. A nádor azonban csak cserébe keresztény foglyokért volt hajlandó 
kiadatni a törököket, elleneszegült a hónapokig újból s újból ismétlődő szigorú 
parancsoknak és végül sikerült is kitérnie végrehajtásuk előtt. Bizonyára eré-
lyének következménye volt az, hogy bármily kemény elégtételt parancsoltak 
is aztán egyre az udvarból a Zrínyiekre, a foglyok kiadását mindig csak cserébe 
Litera! Palatinorum.) — Trautmanstorff a nádorhoz, 1639. máj. 28.; a nádor a budai pasá-
hoz, jún. 13. (Esterházy lt. IV. a.) és VII. b. csomag.) 
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magyar rabokért parancsolják. Ez években annyira ment a nádor ellentéte az 
udvarral, hogy ismételve benyujtotta lemondását, amit odafönn, a nyomán 
itthon támadható felzúdulástól tartva, siettek visszautasítani. De Esterházy 
kormányra termett ember volt. Amint a nemzetet pártokra bontó vallásviszá-
lyok ügyében sem mutatta lefelé, hogy milyen küzdelmet folytat az udvarnál 
a protestánsok kibékítése érdekében, úgy a török kérdésben is fegyelmet kívánt 
idehaza, a döntő fordulatot politikájának odafönn való kierőszakolásával 
akarván előidézni. 

A Zrínyiek büntetéséről tehát nem tudunk; egészen kegyvesztettekké 
azonban mégsem válhattak. Mert hiszen alig mult el egy hónap az említett bo-
nyodalom után, Zrínyi Miklós nevét azok között találjuk, akiket a magyar kan-
cellár a megüresedett horvát báni méltóságra ajánl az uralkodónak. Lippay 
püspök, a kancellár, a török kérdésben inkább egyetértett Esterházyval, mint 
az elhúnyt nagy bíboros és ezért valószínűleg nem nézte ellenséges szemmel a 
Zrínyiek dolgait, sőt előterjesztéseiben is mintha igyekeznék kibúvó utat 
hagyni számukra a büntetések alól. De egyéb hatalmi kérdésekben, különösen 
pedig a vallás ügyében a legélesebb ellentétben állott a püspök-kancellár, a 
katholikus klérus pártjának akkori feje, a belső békét kívánó nádorral. Ester-
házy ezúttal Draskovich Jánost ajánlotta bánnak s vele az esztergomi érsek és 
más magyar főúri tanácsos is. A kancellár azonban bőven kifejtette az uralkodó 
előtt, hogy Draskovich odaadó híve a nádornak, ha bánná teszik, Esterházy 
hatalma korlátot nem ismer majd odahaza. Jelöltnek tehát elsősorban egy 
Erdődy grófot ajánlott, második helyen pedig, a királyi személynöknek, a hor-
vátországi Mikulich Tamásnak ötletére, az akkor tizenkilencéves Zrínyi Miklós 
grófot. Az előbbi, — írja a kancellár, — fiatal ugyan, csak huszonhétéves, de 
tanult, megállapodott, tapintatos ember és hűséges híve Őfelségének. «A másik,» 
— mondja Zrínyiről, — még fiatalabb s nem is eléggé diszkrét és érett ítéletű 
még, de különben meglehetős híve Őfelségének és valamikor jó katona lesz 
belőle.» 

A nádor álláspontja győzött ez ügyben s mégis Draskovich lett a bán, 
aminthogy Zrínyi jelöltségét nem is gondolhatták akkor komolyan. A kancellár 
jellemzése róla nem is volt valami különösen elismerő, annyit azonban mégis 
kiérezhetni belőle, hogy az ifjú fegyveres tettei, minden bosszúság ellenére is, 
bizonyos mértékben odafönn is imponálni tudtak már.1 

A nyári kiütések miatt különben aligha kaphatott valami nagy elég-
tételt a török, mert a kanizsaiak továbbra is panaszkodtak a Zrínyiekre 
és fenyegetődztek is erősen. Szeptember végén Esterházy figyelmezteti is 
Batthyányit, a dunántúli főkapitányt, hogy vigyázzanak, bosszú készül a 
Zrínyiek ellen. És amikor a nádor e levelet írta, már ott is járt a török a Mura-
közben. Az esetről csak Zrínyi Miklós egy leveléből tudunk s csak annyit, 
hogy éjfélkor verték fel őt a támadás hírével. A többit, hogy mi történt,— 
írja Batthyányinak, — elmondja majd Hagymássy, Batthyányi embere. 
Bizonyos azonban, hogy nem a török maradt az ura a csatatérnek és hogy 
Zrínyi nem is állott meg ott helyben, mert tudjuk, hogy pár nap mulva ismét 
intelmet küldtek reá Bécsből, ezúttal a magyar kancellária útján, de mint 
az idevonatkozó irat lelőhelye mutatja, valószínűleg ismét a haditanács 
beavatkozásával. Sokat azonban ez sem használhatott, mert az év decem-
berében az egész kanizsai török sereg panaszt emelt Budán a folytonos magyar 

1 A báni méltóság betöltésének ügyéről 1639. aug. 12. (Orsz. Lt., Propos.) 
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kiütések ellen ; a vezérpasa egy küldötte fel is szólalt ez ügyben a nádornál, 
de a vita, szokás szerint, ezúttal is a magyarok még elkeseredettebb panaszai-
val végződött. 

1640. 
Az 1640. év elején a Mura körül járt újra a török és Zrínyinek is gyakori 

dolga lehetett vele, mert a tavasszal egy más ügyről szóló jelentésének kése-
delmét azzal menti a király előtt, hogy a török kiütései miatt nem volt ideje 
annak elkészítésére.1 Májusban aztán ismét nyoma van annak, hogy Zrínyi 
tervez valamit. Kérdezi Batthyányit, mikor mehetnének együtt; ő, — 
mondja, — a napokban készül valamelyik vár alá. 

A terv kiviteléről nem tudunk, de július elején Esterházy ismét török 
panaszokról számol be Bécsben, több főúr, köztük a Zrínyiek ellen is. Az 
udvart ismét kínosan érinthette a hír, mert az újonnan trónralépett szultán 
küldötte ép előzőleg hozta urának ajánlatát a lejárófélben levő régi béke-
szerződés megújítására és odafenn természetesen kapva-kaptak az aján-
laton. Igaz, hogy a nádor levele a töröknek egyre szaporodó kiütéseit is fel-
sorolta, ami nem adott biztató képet arról, hogy miként szeretnék odaát 
elképzelni a békeállapotot, de az udvar inkább azokra a részletekre figyelt 
fel, amelyek a mieink kihágásait voltak kénytelenek elismerni. A kanizsai 
pasa, — írja Esterházy, — panaszos levelet küldött Batthyányi és a Zrínyiek 
kiütéseiről, kik egész Kanizsáig törtek ismét elő, foglyokat ejtettek, nyájakat 
hajtottak el, sőt a Zrínyiek még magának a pasának is elrabolták lovait. 
Kéri tehát Esterházy, intsék le a grófokat, cseréltessék vissza velük foglyai-
kat, adassák vissza zsákmányukat és parancsolják meg nekik, hogy példa-
adásul a kiütésben résztvett embereik közül is fogassanak le némelyeket; 
ha pedig ettől vonakodnának, adjon az udvar neki, a nádornak, felhatalma-
zást a végrehajtásra. Mert hírek érkeztek arról, hogy maga a budai pasa is 
megmozdult már nagy sereggel és az ilyen kiütések csakugyan ürügyet adhat-
nak neki nagyobb támadásra, aminek pedig végeink alig állhatnának ellen, 
hiszen alig van annyi ember várainkban, amennyi a kapuk őrzésére ele-
gendő lenne. 

Az udvar ekkor Regensburgban tartózkodott, a német birodalom béké-
jének helyreállítására szánt gyűlésen s érthető volt izgalma, hogy a magyar-
országi helyzet felborulása felborítja egyúttal az ellenséges német fejedelmek-
kel oly nehezen megindult tárgyalásokat is. Esterházy maga is erélyesebben 
szólalt fel a Zrínyiek ellen, hiszen a király távollétében fokozatosan kellett 
éreznie felelősségét az itthoni állapotokért, azonkívül pedig ő is aggódva 
figyelte a regensburgi tárgyalások menetét, amelyektől a kereszténység rég 
várt békéjét remélhette. Ezért tehát már a királyi válasz érkezte előtt is 
rendelkezéseket tett itthon a résztvevők ellen és Nádasdy Ferenc, kinek 
emberei szintén szerepeltek valami hasonló vállalkozásnál, hamarosan jelenti 
is neki, hogy a tettesek közül már elfogatott egyeseket. 

A király ugyancsak méltatlankodva válaszolt Esterházy jelentésére: 
Újra és újra hallani kell arról, hogy az említett főurak, félretéve a közbéke 
és a haza fennmaradásának érdekeit s nem törődve oly sok kegyes paran-
csával s intelmével, megszegve az ország szigorú törvényeit, kiütéseikkel 
kétszeres-háromszoros visszatorlásokra ingerlik a törököt. Elégtételt és kár-

1 A levél a titkos tanács előtt, 1640. ápr. 14. (Orsz. Lt., Propos.) 



838 

térítést parancsol tehát, különösen pedig a kanizsai pasa lovaiért; vonakodás 
esetén pedig felhatalmazza a nádort a törvényes eljárásra. Külön levelek 
mentek a főurakhoz is. Batthyányihoz, a főkapitányhoz, valószínűleg a hadi-
tanács útján, mert a nádor iratai között csak a Nádasdyhoz és a Zrínyiekhez 
szóló maradt fenn. Szigorúan szól az előbbihez, de még szigorúbban a Zrínyiek-
hez küldött királyi irat. Emlékezteti az ifjú grófokat előbbi ismételt komoly 
és határozott intelmeire és súlyos méltatlankodását fejezi ki újabb s újabb 
kihágásaikért, amelyekkel, csak maguk érdekét s kényét tekintvén, veszélyt 
hoznak a hazára. Nemrégiben, — mondja, — Berzencénél, most pedig Kanizsá-
nál öldököltek, raboltak, a pasa lovait is elvitték, a nyomorult szenvedő népre 
vonván a bosszú minden szerencsétlenségét. Megparancsolja tehát a grófok-
nak újból, a legnagyobb és végső határát elért szigorral, hogy a jövőben 
ilyesmitől teljességgel tartózkodjanak, most pedig elégtételt adjanak, mert 
különben a nádornak felhatalmazása van arra, hogy mint a közbéke zavarói 
ellen törvényesen járjon el ellenük.1 

Ezúttal sem tudunk a dolog folytatásáról. Azonban, mikor másfél 
hónap mulva a nádor két küldötte Budán járt panasszal a töröknek valóban 
nagyszabású kitörései miatt az északi végeken, a vezérpasa a magyar kihágá-
sokra hivatkozott és amikor a küldöttek csak egyes kóbor rablók garázdál-
kodásának akarták azokat feltüntetni, a pasa több főúr, köztük a Zrínyiek 
nevét emlegette. Utasításuk értelmében ezeket is mentegetni próbálták a 
küldöttek, de, — mint írják, — nem sokra mehettek, hamarosan el kellett 
hallgatniok.2 

Az év végén, sok huzavona után, a török béke megujításának ügyében 
már határozottabb előkészületek történtek és miközben Bécs és Buda között 
egyre jártak a küldöttek, az újabb kiütések kölcsönös vádjai között a vezér-
pasa ismét egy Zrínyi-grófot emleget az első helyen, valószínűleg Miklóst, 
aki újra nagy lovas- és gyaloghaddal vonult Kanizsa ellen és tőrbe akarta 
csalni annak őrségét; de Istennek hála, sikertelenül. A király szigorú intel-
mei nem félemlítették meg tehát a Zrínyieket, bár bizonyosra vehetjük, hogy 
kiütéseikre most már mindig csak az önvédelem késztette őket.3 

1641. 
A következő év elején Batthyányi egy merész vállalkozásának híre 

foglalkoztatta a világot. A főkapitány erős haddal átkelt a Balatonon, dúlta 
a koppányi szandsákot és elfoglalta s elhamvasztotta az igali palánkot is. 
Hangos volt tehát a török panasza. A Zrínyiek azonban, egyes történet-
íróink gyanítása ellenére, valószínűleg nem vettek részt a vállalatban ; leg-
alább is az idevonatkozó iratok nem szólnak róluk. Ők talán inkább otthon 
voltak elfoglalva, mert ezidőben Zrínyi Miklós ismételten panaszt tett Bécs-
ben a török újabb kártevései miatt. Sikertelen panaszai után azonban való-
színűleg ő is ütött egyet a törökön, mert a nádor egy márciusban kelt levele 
arra mutat, hogy ismét az egyik Zrínyi büntetésén gondolkozhattak Bécsben, 

1 A nádor jelentése 1640. júl. 8-ról a titkos tanács előtt júl. 21-én. (Orsz. Lt., Propos.) — 
A király a nádorhoz, Nádasdyhoz s a Zrínyiekhez, 1640. jul. 21. (Esterházy lt. 1 k.) Köt. 
236, 239, 241.) — Nádasdy a nádorhoz, 1640. júl. 6. (Esterházy lt. VII. b) csomag.) 

2 A küldöttek jelentése kihallgatásukról a pasánál 1640. szept. 2-án. (Esterházy lt. 
10 b) köt. 154.) 

8 A budai pasa levele 1640. dec. 10. (Esterházy lt. 10. b) köt. 146.) 
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mégpedig a haditanács fegyelme alá vonásával. Esterházy azt írja ugyanis 
a kancellárnak, hogy nem kell az ifjú Zrínyit bántani, mert nincs neki semmi 
kötelessége a bellicum consiliumhoz és nem is a zsákmányt, hanem inkább 
a maga oltalmát nézi ő cselekedeteivel. Jól tette tehát a kancellár, — írja, — 
hogy ellenmondott odafönn az ilyesféle terveknek Zrínyi megbüntetésére. — 
Lehet, hogy nem Zrínyi Miklósról, hanem Péterről volt szó ez alkalommal, 
de mindenesetre arra mutat a dolog, hogy a nádor tisztének minden rend-
fenntartó kötelezettsége mellett is teljesen elismerte a Zrínyiek csatázásainak 
erkölcsi indítóokait és hogy nem volt hajlandó a magyar végek törökrejáró 
urait kiszolgáltatni a sértett idegen érdekek bosszújának.1 

Különben szűken szólnak adataink a Zrínyiekről ez esztendő további 
hónapjaiból is. Áprilisban Zrínyi Miklós ismét török kiütésekről ír Batthyányi-
nak, amiket, úgylátszik, megint nem akar válasz nélkül hagyni, mert kevéssel 
utóbb sürgeti barátját, miért hallgat, miért nem parancsol vele? 

Valami mégis csak történhetett, mert, Takáts közlései szerint, júliusban 
Bécsbe idézték Zrínyi Miklóst. Takáts szerint csakugyan járt is Bécsben 
Zrínyi és régi fegyvertársával, Batthyányival szemben elhidegülve tért vissza 
onnan. Az udvar azonban ekkor nem Bécsben, hanem még Regensburgban 
tartózkodott, ahol a birodalmi béke reményeinek egyre fonnyadóbb virágait 
igyekezett még mindig élesztgetni. És tudjuk azt, hogy Zrínyit ez időben 
csakugyan várták oda, mert később, de feltűnően csak jóval később, a követ-
kező év elején és akkor is csak mellékesen, más üggyel kapcsolatban, mente-
geti magát a király előtt, hogy miért nem ment Regensburgba: Mert a kani-
zsai török az időben, amikor Őfelsége távol volt Magyarországtól, sűrűn 
látogatta birtokát; a pasa személyesen tört a Muraközre ötezer emberével, 
több őrhelyet elhamvasztott s pusztította és rabolta a félsziget népét.2 — 
Hogy ő maga mit tett ezek ellen, arról ezúttal is hallgat Zrínyi, de tudjuk, 
hogy szeptemberben újabb intelem ment reá, mégpedig a haditanácsból, 
azzal a paranccsal, hogy a jövőben tartsa magát mindig Batthyányinak, a 
kerületi főkapitánynak rendeleteihez. Itt lehetett tehát talán az oka a 
Batthyányival szemben való hidegségnek és az eset ismét arra mutatna, 
hogy a haditanács a főkapitány útján a maga fegyelme alá akarta vetni 
Zrínyit is. 

Az ősszel hazajött az udvar Regensburgból, a birodalmi béke meg-
hiúsult, a török békeújítás dolga ellenben az év végén annyira haladt, hogy 
a megbízottakat is kiküldték már mindkét részről. Tárgyalásukat azonban 
Batthyányi és Nádasdy újabb kitöréseinek híre zavarta meg és a mi küldöt-
teink sürgősen kérték Bécsből a főurak megintését. Bár a Zrínyieknek e 
kiütésben részük nem volt, a biztosok, igen jellemzően, tilalmat kértek 
reájuk is, amit a titkos tanács el is rendelt.3 

1642. 
Igy érkezett el az 1642. év tavasza ; a békét a törökkel meghosszabbítot-

ták, kétszeresére annak az időnek, amit a nádor és a többi magyar tanácsos 

1 A nádor levele a kancellárhoz, 1641. márc. 18. (Esterházy lt. 6. b) köt. 222.) 
2 Zrínyi levele a titkos tanács előtt, 1642. jan. 21. (Orsz. Lt., Propos.) 

3 A biztosok jelentése, 1641. dec. 31. (Majláth Béla: A szőnyi béke okmánytára. 
277. 1.) A titkos tanács tárgyalása 1642. jan. 8. (Orsz. Lt., Propos.) 
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javasolt a királynak. És ép a megegyezés és békés fogadkozások napjaiban 
tört a török ismét többszörösen a Muraközre, a Zrínyi birtokokra. 

Pedig, ha az adatok hiányából arra következtetni lehet, Zrínyi Miklós 
az ősz óta nem fogott nagyobb vállalkozásokba. Talán mégis várt valamit a 
béketárgyalásoktól, amelyeken a nádor mindenképen valami ígéretet akart 
kicsikarni a töröktől, hogy visszaadja a falvak százait, amelyeket a multban 
a béke ellenére kényszerített hódolásra. 

Annál fájdalmasabb hangú felszólalásokra késztették hát őt az újabb 
török beütések. Ir azokról a nádornak, a békét tárgyaló biztosoknak és fel-
terjesztéssel fordul magához a királyhoz is. 

Békét esküdözik természetes ellenségünk, a hitetlen török, — írja az 
uralkodónak ; — s íme, ép a tárgyalás idején, február hónapban tört be a kani-
zsai had a Muraközbe, egészen Légrád váráig. Első alkalommal megrohant 
egy falvat, a vajdának fejét vette, három embert halálra sebzett s tizenötöt 
elhurcolt magával. Öt nap mulva, éjjel, egy másik falura rontott, két embert 
ölt meg s tíz foglyot ejtett. Majd még ugyancsak februárban Légrádig jött s 
éjjel egy asszonyt rabolt el két gyermekével. Márciusban pedig nagy számmal, 
zászlók alatt, újra a Muraközre akart törni, de őreink készültségét tapasztal-
ván, a Bánffiak birtokára kanyarodott el, ahonnan két mitsem sejtő hajdút 
vitt el magával. Majd nemsokára Kotori vára alatt jelent meg és emberben 
nem tudván kárt tenni, jószágok elhajtásával elégítette ki gonosz szenvedélyét. 
Végül pedig áprilisban, tehát már a békekötés után, ismét egy falut rohant 
meg a Muraközben, egy ember fejét vette, egyet félholtan hagyott ott, hármat 
elhurcolt; s ugyanez időben Légrád erdejéből két gyanútlan favágót vitt el 
magával, majd nemsokára az egyik őrhely vajdájának fiát. 

Büntetlenül követheti el mindezt és ezért a sziget nyomorult népe napról-
napra még rosszabbtól retteg, nem merészel már otthon lakni és virrasztani 
sem a Mura vidékén, hanem éjjelenkint otthagyja házát és javait és a hegyekbe 
menti magát. Szorgos őrségek vannak ugyan felállítva a Mura vonalán éjjel-
nappal, de a távolság mégis nagy közöttük és az ellenség, jól tudván, mily 
szigorú tilalom van rajtunk a visszatorlás ellen, vakmerően ismétli meg kísér-
leteit. Megbosszúlnánk mi őket, de minthogy azt Felséged keményen meg-
tiltotta, behúnyt szemmel kell tűrnünk és siratnunk veszteségünket. Ha e 
bajon Felséged, született bölcsességével, idején nem segít, vagy elvész e szeren-
csétlen sziget, vagy pedig mégis csak a maga erejéből kell védelméről gondos-
kodnia : Mit tegyünk hát, várom arról Felséged kegyelmes határozatát.1 

Az adatok tárgyilagosságával megrázóan ható irat ez, szinte nyílt vád az 
udvar ellen a sokat emlegetett nyomorult nép szenvedéseiért. 

Nem tudjuk, milyen választ küldtek Bécsből Zrínyinek a fájdalmas kér-
désre, amelyet levelének végén a királyhoz intézett. Annyi mindenesetre tör-
tént, hogy a haditanács átküldte a levelet a nádorhoz egy szűkszavú irat kísé-
retében, amelyben felszólítja őt, kérjen a töröktől kártérítést a Muraközben 
okozott károkért és értesítse az eredményről Zrínyi Miklóst is.2 

Ekkoriban, az 1642. év tavaszán, mult el öt esztendeje, hogy a Zrínyiek 
tanulóéveikről hazatértek. Haditetteik további krónikája már inkább a kész 
férfiak élettörténetéhez tartozik. 

* * * 

1 Zrínyi a királyhoz, 1642. ápr. 14. (Esterházy lt. III. b) csomag.) 
2 1642. máj. 25. (Esterházy lt. 1 n) köt. 93.) 
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Zrínyi Miklós ekkor huszonkét éves volt «már». 
Öt esztendő véres izgalmaira és keserű tapasztalataira nézhetett vissza 

és egy fájdalmas szerelem emlékeire is. 
Valami bús-komoly hangulat érezhető ki irataiból mindig, már diák-

korában is, ellentétben Péterrel, duhaj kedvű öccsével és csalódások tették 
állandóvá azóta ezt a hangulatot. Mert csalódást érzett itthon főúri társaival, 
sőt öccsével szemben is. Komoly viszályok támadtak ekkor már a két testvér 
között, birtokügyek és egyéb indulatokozta összeütközések miatt is. — Bat-
thyányi, Zrínyi Miklós régi fegyvertársa, úgy látszik, a felülről jött dorgálások 
körül nem viselkedett úgy vele szemben, mint ahogy ő kívánta volna ; gyakori 
ezentúl köztük sí harag és szemrehányás. Más urakkal, valamint a szomszéd 
vármegyékkel is nehéz ellentétekről számolnak be a fennmaradt iratok. Zrínyi-
nek egy keltezés nélküli levele pedig, — valószínűleg az 1642. vagy az 1643. 
évből, — a nádorral, Esterházy Miklóssal való ellentétéről is tanuskodik. Búsan 
és engesztelően ír a nádornak, mint rendesen mindenkinek, akivel borússá vált 
viszonya ; neheztelését, — mondja, — igen érzi, szenvedi ezt is a többivel 
együtt, holott halálával is kész lett volna bizonyítani, hogy csak ellenségeinek 
hamissága az oka mindennek. Levele megírására különben a török szüntelen 
csatázása készteté, már valóban nem is tudja, mitévő legyen. Pedig ha fogunkat 
meg mernénk mutatni a töröknek, semmi nyavalyánk nem lenne, de hát nem 
lehet, mert Őfelsége haragjába esnénk azzal. A török miatt nem mehet el a 
birodalmi sereghez sem, ahová a király hívja őt; mindazonáltal jó feltételekkel 
mégsem vonná ki magát a szolgálat alól. 1 

Ez a levél és mások is azt mutatják, amit Takáts is hangsúlyozott már, 
hogy Zrínyi igen kelletlenűl vett részt a következő években a birodalmi hábo-
rúban és nem lelkesedéssel, mint némelyek vélték. Az igazi ifjúi ábránd mindig 
a török harc maradt. «Tilalmazzák kegyelmedet a kiütéstől?» — írja Zrínyi 
később egy barátjának. — «Minket is tilalmaznak, de ami meglesz, az ugyan 
megleszen.» — A haditanács pedig tovább is fente a fogát a Zrínyi-testvérekre 
s tudjuk, hogy már 1651-ben elfogatásukat javasolta az udvarnak. Esterházy 
Miklós nádor ekkor már nem élt, a birodalmi háborúk is befejeződtek és Bécs 
hatalma nemsokára mind erősebben nehezedett az országra. 

A keserűség és csalódás korán magábavonulttá tette az ifjú főurat és 
felébresztette benne a költőt. A folyton megújúló véres kalandok közepette 
is csakhamar megindultak tollából fájdalmas lírájának s hatalmas eposzának 
gyönyörűen folyó magyar versei. 

A néppel, mellyel együtt él és harcol, együtt is érez. Bár seregének vezérei 
inkább magyarok voltak, tisztjei, katonái és birtokainak népe jobbára horvát. 
Egy évszám nélküli, bizonyára az 1645. esztendőben kelt levelében keserűen 
írja a nádornak, hogy regimentjétől, mely a császári hadnál szolgál, két tisztje 
jött haza, panaszkodva, hogy fizetetlenül, nyomorúságban tartják ott őket 
embereikkel, sőt híre jár annak is, hogy az ezredet feloszlatják és más csapa-
tokba olvasztják. 

Fáj ez neki, — írja Zrínyi, — saját magának és népének ez a megvetése, 
lebecsülése. Lengyel, magyar, hóról-hóra mind rendesen kapja fizetését, csak 
az övéi éheznek hű szolgálataikért. Vagy talán azt akarják kierőszakolni ezzel, 
hogy őt magát is személyesen a hadsereghez kényszerítsék? Száz nehézség 
akadályozta őt ebben s hű szolgálatot lelketlenség így jutalmazni. Vegyék 

1 Zrínyi a nádorhoz, év nélkül, jún. 12. (Ugyanott.) 
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eszükbe azok, kiknek lelkiismeretét a dolog terheli, hogy ha sem becsületet, 
sem fizetést nem látnak ott emberei, megunják az állandóságot a nyomorultak 
és bizony oda állanak, ahol tisztességet és kenyeret találnak. És ha a hűségnek 
ez a jutalma, — teszi hozzá Zrínyi sokat sejtetően, — neki is, másoknak is 
elég gondolkozásra való materiát ad az majd a jövőben.1 

Téved abban Zrínyi, hogy a magyar katona bőven kapta fizetését; 
Esterházy eleget panaszkodik Bécsben a rossz bánásmódról, éhségről, mely a 
császári seregtől való tömeges szökésre készteti magyar katonáit. A nagy 
magyar költő és hadvezér azonban itt valóban horvát népének egyenlő becsü-
letét és érdekét védi a többi néppel szemben. 

Elmultak már az évtizedek, amikor kötelességnek tartatott tagadni 
Zrínyi horvát voltát az egyik részről, magyar voltát pedig a másik részről. 
Zrínyi idejében csodálkozva nézett volna mind a két fél az ilyesféle vitatkozásra. 
Horvátország akkor a hadügyi és pénzügyi kormányzat tekintetében a szom-
széd osztrák tartományokhoz volt kapcsolva, tehát ténylegesen talán inkább 
oda, mint hozzánk tartozott és valóságos segítségre a török ellen a szegény, 
maradék Magyarországtól alig számíthatott. Nem mondhatjuk tehát, hogy 
létérdeke lett volna akkor a velünk való kapcsolat. 

Mégis egy lélek volt akkor a két nemzet. És örvendeznünk kell azon, 
ha a magyar Zrínyi Miklós horvát népe mellett is tesz önkénytelen vallomást, 
örök tanuságául annak, hogy a történelem és a természet szava valóban test-
vérré tette a két nemzetet. 

Ezúttal csak a krónikás szárazságával illeszthettük egymás mellé az ifjú 
Zrínyi első küzdelmeiről szóló elszórt adatokat. Talán a Dráván innen és túl 
őrzött levéltárakból előkerülnek majd még újabbak is és az eddiginél színesebb 
kép támadhat majd az adatok mozaikjából a költő-hadvezér egész életéről. 

Hajnal István. 

1 Zrínyi a nádorhoz, év nélkül, aug. 22. (Esterházy lt. III. b) csomag.) 


