


I~y' magyaur
1666-1664.

(T a n u l m á n y.)

L

A r"giekrill megemlékezni, ba ez fájdalmas

emléltet s~ül is, kötelessége a 'nemzetnek.

Az itt közlött tanulmány egy részét teszi sajtó alatt lévő nagyobb

munkámnak, melynek cznne: "Zrinyiek a magyar történelemben."

A .czimet azért változtáttam meg, hogy már ez is mutassa azitt

"··:k,;Qt19t.te~ befejezetlenségét..

"~o Xi egész munka aZriny,ics';Üd történetét irja le IS66.ik évtől

a szigetvári veszedelemt~[1'ulajdonképentehát folytatom e család

történetét ott, hol Salamon Ferencz "Első Zrinyiek" czimü munkáját

befejezte és az 1704-ik évig vezetem, a mikor a Zrinyi család utolsó

sarja János, kit történetiróink hibasan Boldizsárnak neveznek} a

gráczi börtön penészében eszét és életét veszte.

Talán egy magyar családnak története sem forrott össze

. an~yira a hazai történelemmel, mint a Zrinyi családé, melynek

gyermekei kivétel nélkül résztvettek nemzetünk nagy küzdelmeiben

a török ellen. E család elsö sorban' érezte ama bajokat} melyek

hazánkra nehezedtek, és a bukás szélére sodortatott akkor} mikor

az eperjesivé~törvényszék végzetes munkáját megkezdte. Nem

lehet .' tehát e család történetet a hazai történelemtöl elkülönítve



megirni, hanem szükséges, hogy,találkozzanak legalább ott, hol

egyik a' másikat magyarázza meg; egyik esemény a másik okául

szolgál.

E tanulmány:t a családfő nevérőlczimzett szakaszokra osztottam

és így. kezdem a s7.igetvári Ms fiával, Zrinyi VI. Györgygyel

"befejezem az r664-ik évvel, a melyben Zrinyi, a költő, meghalt!



Zrinyi VI. György~

2rinyi Szigetvárba zárkózása előtt - végrendeletet irt, melynek
csupán csak egy része ismeretes előttünk, az, mely fiának, Györgynek,
Miksa királyhoz intézett levelében foglaltatik.

A 18 éves' Zrinyi György, ki fitestvérei között egyedül érte
el a férfikort, 1567. szept. végén folyamodik a királyhoz, hogy
erüsftse meg azt a birtokszerződést, a melyet édes atyja Frangepcín

Istvánnal kötött. Kérvényében idézi Zrinyi Miklós végrendeletét, .
a melyben maga a hős is a királyhoz fordul kéreimével : "Egyuttal
császári Felségedet. az Istenre kérem, méltóztassék tekintettel hü
séges sZdlgálataimra Frangepán Istvfm grófnak öröklevelét kegye·
seh megerősíteni és királyi beleegyezését felségi joghatóságával
megadni".l)

Miksa' király válasza, melyet 1567. okt. 2 l'-én irt az árvákhoz,
rl,(arii::'Jelelt 'illeg-.a várakozasnak. A király egyenesen megtagadja
Gyö~gykérését, m.e],"t -. úgyrno~d - Frangepán Istvánnak él.

király tudta ésbereegye?:ésériélkill nem is volt joga ily sz(~rzI5dl~st

kötni, mivel Frangepán>tstvannak, mint acsalá.d utolsó sarjadékának
halála esetére ama birtokok egyedül csak a koronára

Sokáig nem ért czélt Zrinyi György s csak akkor, mid6n
korona ismét adósa lett a Zrinyi családnak, adósság
fejében nyerte vissza a Frangepán-féle birtokokat. De ezt
zöleg él. számos tagból álló család meghasonlott, s a leany-gyermekek
157o-btm György, Kristóf és Miklós fitestvéreik ellen örökség
léányn~gyed iránt pert inditottak. ~) Miként dölt el e per. :I. törvény·a,
vagybarátsagos egyezkedés vetett-e annak véget, a kezemnél
levő kutforrásokból ki nem vehettern.

lj ,,!lern Sac. Caes. majestatem 'propter Denm rogo, <!ignelnr respcetlI lidelium servi·
liorum meorum J111eras fassion.llcs ipsills dni comilis Stephnni de Frangepullibl1s clement"r
conlirmare et consenSU1TI SUl1m regillm simul cum jure regio praebere. ~ Sz~ch. cod. XI.

k. 2. s~. Salamon: Az első Zrínyiel, 646.
2) Nagy István Magy. Csahídai. IZ. 439.



A fentebb felhozott körülmények következménye az lett, hogy
Miksa király I576-ban elrendelé, hogya Zrinyiek a Frangepán·féle
birtokokba bevezettessenek.

Nem lehet czélom e helyen ez intézkedés jogosultságát vagy
ennek ellenkezőjét vitatnom ; de inindettől eltekintve mégis ki kell
mondanom, hogy a korona ezen rendel~te csak akkor lehetett jogos,
ha maga Frangepán István .is beleegyezett, ki ekkor még élt. Fr<1o
gepán István halála után, mely I577-ben köve,tkezett bé,.erről szólni
sem lehet. 157 6-ik évről a Zrinyieket illetőleg igy nyilatkozik PettM
Gergely: "Olly nagy Urak voltak az Zrinyi Urak I-Torvát Országban,
hogy ötven kő Várokat mondgyák hogy volt volna. "I) E nyilatkozata
Petthő Gergelynek bizonyítja, hogya Zrinyi-család ez évben való
sággal visszahelyeztetett azon hatalomba, melyet a család számára
Zrinyi, 'a hős, alapított.

Zrinyi, a szigetvarinak nagy tettei ann:yira előtérbe léptek,
hogy csak nagyon keveset tudunk a családról, s igy a későbbi örö

.. kösökről is. Amittudunk, azt is csak akor általános szokásaiÍJól kell
·kivennünk s azon jellemzésekből, melyekkel a történetir6k az egyes

Zriilyiekljt festették. .
Ezek után elmondhatjuk, hogyGyörgy gondosabb nevelésben

.részesült mint atyja, bár oly eredmenyeket felmutatni nem tudott is.
Tstvánffy őt igy jellemzi: "Zrinyi György gróf, Szigetvár ostromár61
hires Miklósnak fia, szintén jeles és vitéz férfiu, java kbrában, 54-ik

:'evépen meghalt, ki azonfelül, hogy jó katona hirében állott, fényes
<eletmÓdja,apródjaiIlak nagy száma és iL családja iránt nyilvánul6

,s;tiszteletnél fogva amagyar főrendek között legelsőnektartatik vala.~)
... , A család fénye nagy ősének eleste után tehát nem homályo

lt el, s a költö szava: "Csak sast nemzenek sasok s nem szül
áva' nyulat Nubia párduczali beteljesedett.:I)
, Zrinyi György, ki e ·néven hatodik, fölemelte a zászlót s vitéz

p;;l(jt~rs,ü élén' győzelmesen harczolt. Oly nagy· tett végrehajtására,

.
I) PellM G~ l z6.

2) GeorgÍllsComes Zriuinnlls, Kieolai,Szig-clhill1a obsidionc clari !ilius, viretipscslllllnU\C

vIr1.ut~ et forliludinis, nondulll planc scnex, ellln lJuarlllll1 el quinquagesimum aUIlU111 ag~~:·

~et, ntam cum 1l1Orlc commIItavit, qui "supra pcrilj"c mililaris opinionem, multo etialt1

aplendore liben\lis vilae, rnilitariumque ~lImnorum copia, culluque I"amiliae Paunonicorum
proccrlllll lOllge clarissimus hahebatllr." ·Istv.tnIYy XXXIII, 487' .

3) BerlIScnyi D. A. fclkölt ncmcsséghez.
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minöSzigetvár védelme, alkalma ugyan nem volt, de minden esetre
végzett oly dolgokat, melyek az ellen emlékébe visszaidézték a
szigetvári Zrinyi nevét.

I573-ban már tárnokmester volt, l) ugyanezen évben Kanizsa
.is gondjaira bizatott, 2) mivel a kormány elismerte, hogy van tett
ereje, hogy György az elhunytnak méltó fia.

Miksa ugyan 1575. nov. 22-én kieszközölte nagybecsü aján
dékai által a békeszerződés megujítását, de a basák a békeszerződés

daczára is folytatták rabló hadjárataikat. ;l) E körülményhez mérten
cselekedett Zrinyi György, várait jó karba helyezé és ujakat is emelt.

A ~ harcz mindkét félen megkezdődött, szakadatlanul .folyt ,
melyben a vitézséget il. cselvetés támogatta. Mindegyik fél a másiknak
ártani kivánt, mintha, egymás szomszédságában nem élhettek volna,
mintha a föld a török és magyar rokonnép nek kicsiny lett volna:

Horvátországban hatalmaskodó törökök ellen 1578. K.ároly,
Steierország herczege, a jeles Fremberger Jánost küldé, ki több várat
gyözelmesen megvett, de azután az országból eltávozott. A megvert
ellen ujra fölkelt, s egymás után foglalta. vissza a meghóditott vá
rakat, sőt pusztitásának határát tovább terjeszté. A békeidőben

elfoglalt várakat hasztalan. köv-etelték vissza Konstantinápolyba.n,
miért is azt, mit szép szerével nem kaphattak meg, fegyverrel szán
dékoztak megvenni. Károly 1579. nyarcin Khevenhüllert tizezernyi
haddal küldé a boszniai basa foglalásainak megtorlására, ki Ung
nád, a bán hadaival egyesülvEm, vissza is vette azokat ;de mikor:
Ferhád pasa háromannyi erővel közeledett, az elfoglalt részék
nemcsak hogy ismét elvesztek, hanem serege romjaival térhetett
csak vissza Khevenhüller. Sikeresebb intézkedés volt ennél Károlyvár .
építése, melyet az ifj Zrinyi Miklóstól megvett területep, a Dobrának
és Mresniczának a.Kulpába való szakadásáná! é pitettek.4) .

Szerencsésebb harczQ~at vivott Zrinyi György, ki miután Ná
dasdy Ferenczés Kilman Endre kanizsai várnagy hadaival egyesült,

I) Katona XXV. 428. 1.

2) 'nEt is tradila jllSSIl Caesaris Georgio Comiti Zriniano Canisa, in Illyricum re
versus est." (Éső, miután a császár· parancsára KanizsátZrlnyi György grófnak átadta,

lllyriáb:\ tért vissza.) Istvánffy. XXV. 327.

3) ft 15 76-ban a töröltökHorvát Országban, Gvozdanzki VlI.rát ~eg-vevék. Ez is
Zrinyi Ura.ké volt, ho.loLt i{,"engazdag eziist Bányájok volt." Petlhó. 126. 1.

4) Szala.y. IV. 375·
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naílsn Várntu Kanisa vi:&c Il1c,lICll Zrin)'j György Ilicgcsillill,i, kiben

vitézlő l~éJlet\',elc és KupitáIlYS('gU! Malal,óczi Milclósnilk mili.

'15iCJ-IJCIl Malakód Miklós, Zrinyi G~'iil'gYl1ck fő Hadnagya, Thót ürs/.:igba
m.cllcl Dcruvénél, a' Bc' .' 1'.. "k"\ . ." , ",', ~, ,rzenc~el om o ,cl Igen meg-veré, melly harcr.oll sol,

C'(U,'/i',>':.f1IT;;'''';.J:I, h\lllíniakel." PeUbó,' 12-7. '

3) IslvúnlTy. XXV. 338. Kf\lnna. XXVI. 87,

Kan~zsa közelében a szigeti basát meggyőzte s a bajcsai erősség

építését befejezte. I) '.
, Bajcsa kapitányává Malakóczi Miklós, Zrinyi Györgynek fő

hadnagya, neveztetett ki. E körülmény azt mutatja, hogy a vár
Zrínyi fönhatósága alá tartozott, hogy Bajcsa Zrinyinek volt birtoka;
de mivel a vár az ország vederőde volt, katonái részére a zsoldot
á. kormány fizette. Malakóczi győzelmét mint Zrinyi katonája aratta
s mindenben azt mutatta, hogy'közvetlenül Zrinyi parancsa alatt álV)

Zrinyi György 1579-8o-ban az orszag első leventéi köze tar
tozott. Belátó, vitéz és szerencses harczol,; volt, s igy csakhamar
körülötte gyültek össze azok, kik a török. rablókalandjainak határt
,vetni vagy azt megtorolni s?:ándékoztak.

Bajcsa főlépitése ujabb l1arczokat idézett elő. Alibég, Szigetvár
háromezer lovassal fölkerekedik, hogy a vár fölépi

megakadá.lyozza. Elszántan támadja meg a mi" magyarjainkat,
,f0,!i:,;!:;fa,ral;lhiil.tIanul küzd, ezeket visszanyomja s egy része már futásnak

Batthyáni hasztalan iparkodik a szaladókat visszatartani s
a magyar látszik vesztes félnek, midőn Batthyáni csele,

amagyarok győzelmét hirdeti, a futúkat föltartóztatja. "A
sem vivott győzelem örömhirere kibontott hadijelvényekkel

lj;,?.';"!. ,tülst~\nt visszatertek az ütközetbe, a honna~ megfutamodtak, Mire
li bég, azon hitben, hogy új segítség érkezett, haladék nélkül
sszavon~lót fllvatott, es. a törökök) felhagyva a küzdelemmel, oly

:i:.::o~~y, sietséggeLtették meg a sáros és akadályteljes utat, hogy

~,i,~.",~,'.••.;,',:.',,;i:,." /G~~fulök ig,en sok;an rész.inta mocsárba si.i.lyedtek, részint golyók
. '.~4i~ta;J.., ta~álva, nyolT\Orultáp vesztek eL" ::)
~i1i".."AzI580. évben/ujabb gYC1zelmet arattak magyarjaink Zrinyi

öl"8'yvez~detealatt. Amegujuló pusztítások Zrinyi György,köré
jjtöttékhazánk j.eleseit,Nádasdy Ferencz és Batthyáni Boldizsárt,

~i,lf.eg-,'ye~ültek a végbeliekkel s a v~rasdi mezőn utját állották
;~Clzsegai,Szkenderbégnek. A véres ütközet a 'magyarokra nézve

gcyö~elemlnel végz~c1ött. Szkenderbég a vezér és v~le 250
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török fedte acsatatért, 430 foglyul esett, köztük Dervis bég, avezel'
öcscse; 20 zászló képezte a legdicsőbb zsákmányt. l) A magyarok
részéről nem nagy volt a veszteség, mi ismét csak Zrinyi érdemét
emeli. A csata befejezése utan a magyar sereg állomás-helyeire
tért vissza. 2)

A haza nagy részében harczizaj uralkodott, a megkötött béke
nem hozott áldást a hazára, a közbiztonság eltünt. Az ellenek egy
mást keresték föl s ártottak ott, hol csak lehetett. Majd itt,
majd ott vivatott ki győzelem; e .hely vagy amaz sirja lett a
magyarnak.

Zrinyi György hazánk délnyugati részén őrködött. 158o-87-ig
gondosan gyűjtötte a segédeszközöket, folyton vigyázott, hogy az
ellen résen találja. A kisebb harczok nem emésztették föl erejét,
sőt, edzették, folytonos győzelmei nevét félelmessé tették. A király
1587-ben, tekintettel müködésére, őt Kanizsa védelmével bizta meg;8)
de nem is lehetett volna jobb kezekbe azt letenni. Ezen időtöl vitézi

. dolgai és állásánál fogva a dunántúli kerület védelmezésének ve
zetője lett. IS8o-87-ig csak kisebb harczokat vivott, de ezen idő

alatt készítette el a talajt, hogy a kiterjedtebb müködés lehetövé
váljék; ezen icl.ő alatt rendezte az itteni viszonyokat, kötötte össze
köttetéseit, a melynél fogva mindenről értesítve lett, az ellen minden
mozdulata idejében tudomására jött, s íg.y meglepetése lehetetlenné
vált. Ez nagy előnyére szolgált, és gyözelmeinek egyik tényezője lf;ltt.

Mi-nt kanizsai parancsnok a~onnal megkezdte a támadást... Ná
dasdy Ferencz társaságában a Kálmánesi sokadalomra üt, mely Szi
getvár közelében fekszik s alt fölprédálja. De még ugyanezen évben
szép győzelmet vivott ki Zrinyi. Ugyanis "Szeszuvár az új szigeti
szandzsákbég a pozsegai, koppáni, pécsi, diakovári s más végbéli
bégeket összegyüjtvén, mintegy nyoiczezernyi haddal indult meg'
a Muravidék dulására. 4) Kémeitől csakhamar értesült erről Zrinyi
György s gyorsfutárok ál,tal Batthyáni és Nádasdyt erről tudósítá,li)

1) .Et lévén Septembernel( 28. napj."m." Petthő Gergely 127. I. Katona XXVI.

92. Istvdnffy XXV. 340.
,z) nA mieink jól végezvén dolgailelIt, épen és szerencsésen tértek vissta állomá,-

snikrn és Inkhelyeikre." Katonn XXVI. 95.

3) Katona. 4XVI. 275·
4) Horváth M. III. 3 l z.
5) .Gnarum id erat cllmiti Georgio Zriniano, qui eo tempore Knnisae tucndae cum

praesidio praeernt; et clli eonsilia illius per certos specIllatores ne fidos ex triblltarioTllm
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Szeszuvár basa nem sejtve a feléje közelgő veszélyt, majd
~gész,Regedéig rabolt s zsákmánynyal' terhelve Szigetnek tartott.
Zrinyi, Nádasdy és Batthyáni ez alatt tanácskoztak a teendők fölött.
Megállapodásuk, szerint fegyvereseikkel) a végbeliek) Globiczár
J!qlOs és Trautmansdorf Fridrikkel együtt Kaczerlak é~ Szt.-Balázs
helys~gek mocsá,ros vidékén, Kanizsától nem messze éjszak felé,
vf1rták be a megrakodott ellent. Azösszegyüjtött magyar had 3000-et
tejletett. '
, 'E helyre Szeszuvár ,éjjel érkezett, s a holdvilágnál észre vette,

hogy átjáróitaz ellen elfoglalta, Reggel a török Kaczérlakig.
-nYQ)Jlult előre, hogy ott az átjárást fegyverrel nyissa meg. De Zri
c'1'lyi,és a többi vezér fölhasználják a helyzet eWnyeit, bátran' támad-
j jak.: meg az átjárókat 'kereső ellent, súlyos csapásokat mérnek a
tÖrökökre, őket visszanyomják s egy pár zászlót zsákmányul ejte

c~ll~k. J) A berzenczei és segesdi lova;:; törökök, kik az utakat jobban
'!iswerték, midőn látták a feléjök közelgő veszélyt, mielőtt megtá
;,IJia:dtattak volna, a' csata helyének hátat fo!dftottak. N em hallgattak
~)'$~~szuvár és a többi vezérek parancsah:a, kerülő utakon, mocsá
>,tokÖn keresztü:1, nem minden veszteség nélkül, elmenekülnek. A
",(toppi, a pécsi, mohácsi es pozseg'!oi törökök még tovább kÜzdenek,
{i;i\~fgyalogságunktólnyomatva, nagy veszteséggel ők is megszala,sz
>,!t*~p:ak. A, győzelem teljes, volt; A török megszaladt, Szeszuvár ba
'{~~~~ "kétezer emberét megölték, ezerötszázat, köztök Mahmud
3,'''Jil~8si. pasát s }Iasszánt, Redsebnek a koppányi várnagyságban
>i'.:'~t9~iát, elfogták.Tizenki1~nczzászló, 'ezerszáz paripa legszebb része

,tt a ,zsákmánynak)' 2)
Mindezendiadalök, győzelmek, a harczokban való, folytonos

vét Zrinyi Györgyöt oly tisztségre ,emelték, melyet atyja is viselt.
höGergelynél olvasom az 159 I-ik évről, hogy Zrinyi aZ ország
. linyavolt.~) ,

,,:<]?etthönek ezen kifejezése: "az Ország Kapitánya" egyéb
{)~~~'F~.netirókelőadása szerint úgy értendő" hogy Zrinyi György ez

:".,:/,>;.;. ''"'>, ,.,-, •

~j\~~~~.Qbl!~in~~; qlliqllUlIl Christi~ni essent; lino consensu, natIIra cogenle: nostris rebus
',(l~V~Jallt,asslduepederebl}ntllr: lsqlle eos conatllS, Batthyanio ét Nadasdio, singnlis ferme
K,~gl'ls'perc~leres ,tab,ellarios IIignificare solebat." Katona ,XXVI. 275.

J) }stvánffy. XXVI. 353.

. /: ".~) Szalay. IV. 382.

" ..'. 3)'.Zrinyi György az O~szág Kapitánya és Nádasdi Ferellcz slb." Pelthél. 132 ,
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időben a duriántúli kapitányság tisztét viselte I) és egyszersmind
megtartotta a kanizsai vár parancsnokságát is. Csakis igy lehet
érteni Istvánffynak szavait, ki Zrinyi· György rendeletét közli,

. melybenKanizsa, Győr, Pápa zsóldos csapatát és a környék neme
seinek fegyvereseit összehivja. 2) Zrinyi ugyan az előbbi években is
tudtára adta barátainak az ellenség rabló-kirándulását s öket se
gélyre szólította föl; de Kanizsa, Győr, Pápa s a közelfekvö várak
örségeit csak akkor vonhatta magához, ha a dunántúli rész kapi
tánya volt.

E tisztség neki nagyobb hatáskört nyújtott, s ez állásban nem
is késett magát hasznossá tenni.

A kisebb csatározások a magyarokra nézve győzelmesekvoltak,
bár Sziszeket elvesztették. Hogy e gyözelmeket megboszúlja, hogy
kiköszörülje a csorbát, mely fegyverén Sziszek alatt üttetett (1593.)
hogy megboszulja Musztafa és Mohamed bégek halUát} kik a
szultán hugainak fiai voltak, a 80 éves, de még mindig harcziás
Színán nagyvezértöl ösztönöztetve, Murad szultán Magyarors,iág
ellen hadjáratot határozott.

Szinán 1593. szept. elején 150 ezernyi haddal érkezett Nán
dorfehérvárra a bilincsekbe vert K.rekwitztzel együtt, ki konstanti
nápolyi követ volt. Ekkor már Sziszek ismét a törők hatalmában
jutott, a melyet hős védelem után a moreai beglerbég Mehmet,
Színán nagyvezér fia vett bej kit atyja előre küldött.

A nagyvezér ez .évi hadjárata nem volt valami dicsőséges.,

Szinán szept. 27-én, Eszéknél átkelt a Drhán, s miután a gyáván
fi:ilado~t Veszprém P.s Palotát hatalmába vette, a tél közelgése miatt
nyugtalankodó hadát élőször Budára, majd Nándorfehérvárra ve·
zette vissza.

Zrinyi GyörgYI Pálffy :NIiklós és Nádasdy Ferencza törők

ezen mozdulataival szemben fegyvereseiket Komáromba vetették. 8)
"Ezalatt oktober közepéig mintegy 40 ezernyi sereg gyült össze

I) Horvúth M. III. 324.

2) nAt Zrinius, quod re iam peracta sero essent remedia, non aliud in praesens
faciendnm existimavit, quam quod convocatis, summa celeritate circumvicinae nobilitatis
copiis, ac militibus praesidiariis, qui Canisae, Jaurini, Pepae et locis propinquioribns stipendill.
merebant, arcem .e materia et cespite denuo restaurarent, IIC. tormentis et rehus necessariis,
ac militum tam Germanorllm quam Ungarorum praesidio imposito mllnirent." Istvánfly

XXVII. 364.

3) PettM. 135·
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Komárom táján, Pálffy Miklós dunáninneni, Zrinyi György dunántúli
és 'gróf Hardeck Ferdiná'nd g:yüri főkapitány, N~dasdy Ferenci,
Thur,zó G)rörgy, IUésházy István s több ~ás ur~k zászl?i alatt
Fővezérré a császár Hardecket neve'zte ki, I)" Hardeck kinevezéséről

igy, nyilatkozik Istvánffy: "Bár visszatetszést keltett Harc1ecknek
.' fővezérré történt kineveztetése (Pálffy ugyanis és Zrinyi állásuk

ki:váltságainál fogva neki engedelmeskedni eg-yáltalán nem akartak,
de később, nehogy e viszály az ügyet, hátráltassa, a füurak ösztön
zésére belenyugodtak,) a mieink trombiták harsogása, dobok pergésC:l
és a zászlók kibontása áltul jelt adtak a megindulásq,. LI ) Oly szép
jellemvonását találjuk itt följegyezve Zrinyinek, mely ritkitja párját.
Pálffy és Zrinyi hivataluknál fogva: mint dunáni nneni és dunántúli

,kapi,tányok, elsöbbséggel birtak I-Iardeck fölött, és mégis, mikor
a korona azt nevezte ki, engedelmeskedtek "ne ea contentio rebus
gerltndis obstaret."Félre tevék anagyravágyástJ , lemondtak, hiva
ta1uk kiváltságáról, l? mint önzetlen hazafiak a haza' szolgá~atát

tartJották szem előtt. Mindkettö a legönzetlenebb'hazafinak bizo
nyult,kik ném kitüntetéseket kerestek) hanem alkalmat éltöket
hazájuknak szentelni.
, " A vezérek értesülvén a nagyvezér vissza\'ónulásáról, okt. 28·án

Fehérvár vivására indultak. De alig kezdték a várost vivni, midőn
,nov. 3~án hirét veszik, hogy Hasszán budai basa 20 ezernyi ero
'berrel az ostromlott vár fölmentésére indul. H assián ismerte' a
Jeresztény sereg mozdulatait, azért sietett Fehérvár fölmentésére. :')
,.•..,."'."., ."', Hasszán megérkezése, ll)ély a számitáson kivül"esett, félbe
/:>zakitá az o:>tromöt. A legnag'yobbgyorsasággai az oströ~nló ha.d
,~er~g ..csatarendbe áll, és Has~zán ellen indul'l)
':,,' A sereg felallitása a vezér.hez tartozott, melyet tehát Hardeck

végzett.
, Nem tárgyam az egész csata folyamát leirni, mi kitüzött

.;'-, :'.' I)Horv~hh M. tIl. 3:24.

" .'. ,: i) "Keörri. quum imparibus suffragii s ducem Hardecum, cjui exercitui praeesset,
c;en:still1issent, (P:liflius el\im et ZriniuseX: officii praerogativa cedere illi nequaquam

. voleb~nt;'s.ed posten, ne ea corLlentio rebus gerendisobstaret, hortalu procerum acquie\'ere)
<J~ftetia tubls ,et Iympanorum strepitlJ, vexillis<lne explicatis signum progrediendi dedere.«

J:,stylinffY XXVII. 375.

,...., 3).."1'Ion ignarus l1arum, rerum Sinanus erat,ut qui ab exploratoriblls nostros castra
COtIl~TOnll mutales esse, ac Danubium, qui ibi duplici decIIrrit alveo, binis utrimquae
pontlbus, /lola navium contabulatione, coninnxisse didicissel. Katona. XXVc. 703.

4) IstvlinlTy XXVII. 377- .
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czélomtól i11Cssze villl~e, hanem csa,.k eredményében jegyezni föl a
diadalt s csak annyiban emliteni meg a harczot, a mennyiben ez
Zrinyi személyével van összekptve. ,

A .harcz véres VQlt, s a mieink győzelmévelvégződött. E harcz
leirásában Petthő így emlékezik meg Zrinyi Györgyről: "Ö maga
is a Basa Sebben szalada el, kit Zrinyi György maga sebesitet
meg hegyestőrrel, és meg is ölte volna, de egy Török azonban
fel ütteté mind lovastúl Zrinyit, és azonközben a Basa el-szalada." I)

Egyéb történetiróink nem emlitik Zrinyi Györgynek küzdelmét
Hasszánnal, hanem csak annyit mondanak, hogy Nádasdyval együtt
Hasszán ellen tört volna s' utközben Zrinyi lova véletlenül elesett
(forte prolapsus est.)2) .

Nem lehetétlen, hogy a csatában' Zrinyi ,és Hass7.án találkoztak,
mert abban az időben a vezér nemcsak rendezte a harczot, hanem
maga is belevegyült. Az sem lehetetlen, hogy Hasszánt megsebezte,
ki halálát csak úgy kerülte el, hogy Zrinyi lovával együtt elbukott.
Ha egyehet nem is, azt 'azonban e részlet bizonyitja, hogy Zrinyi
e csatában mint hős, méltóan atyja nevéhez, küzdött.

Az ellen nagy veszteségE;lt szenvedett. "A harcztéren s a
Budára vez.etc;l uton tiz, rpások szerint még több, de mi legvaló
szinübb, hatezer' török hullája hirdeté a /izép győzelmet, melynek
becsét nem kevéssé növelte az,. hogy a török egész tüzérsége, 44

, kisebb-nagyobb ágyu, a mieink,kezébe esett.ai!)
A győzelmet a magyar kivivta, de a német vezérlet ered

ménytelennétette ismét. !lA fényes győzelem terméketlen maradt,
mert Hardeck nem hajtva a magyar hadnagyok tanácsára, kik
nyomban Fehérvár vivásához akartak látni, s kik az elrémült török
hadaktól Budát és Esztergom?t is remélték visszavehetni, h acIait
téli s7állásaikra vitte. 1 ")

I 594-ben a Németország kormányát átvevő Erneszt herczeg
helyére Magyarországban Mátyás}. Horvátország s az örökös tar
tományokban Miksa főherczegekrebizatott a hadügyek igazgatása.

Mátyás főht:rczegvezérlete alatt Nógrád bevétele után Eszter
gomot. ostromlák, mely ostrom semmi dicsőséget, de annál több
gyalázatot hozott a keresztény fegyverekre.

I) Petthll 135.
2) 'Katona XXVI. 7 q. Istv:inffy XXVII. 378.

3) Horváth M. III. 325.
4) Szalay IV. 388.
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Zrinyi György vezetésére bizott had sokkal szerencsésebb volt:
A pákozdi csata után visszament állomására s Esztergom ostromá
val egy idöben ö is megkezdé a harczot. Fegyvertársa s dicsősé·

gének osztályosával, Nádasdy Ferenczczel az urak, vármegyék és
végbeliek hadát összegyüjti, s e had élén' Berzencze ellen indult.
Nevének hire megelőzte jöttét, s a törökök nemcsak Berzencze,
hanem Segesd és Szécsényt is felgyújtván, odahagyák. Zrinyi az
odahagyott várakat. kiigazíttatja s őrséggel rakja meg .1)

Petthö Gergely a leirt harczokbanNádasdyt Zrinyi táborában
szerepelteti, más történetirók azonban állitják, hogy Mátyás főher

czeggel hadakozQtt volna. EWttem az első valószinübbnek látszik.
Ezek, valamint Babocsa bevételénél a vezénylet Zrinyi György
kezében. volt letéve; kétségtelen azonban, hogy a magyar hő's N'á
dasdy vagy más fegyvertársának tanácsát is meghallgatta s ha előtte

jónak látszott, követte is. Minden intézkedés aionban Zrinyi nevé
ben tétetett, miként azt Istvánffy határozotta,n állftja.~)

Ezen győzelmek, valamint a népnek szenvedései rávették
Miksa főherczeget, hogy seregév!'ll növelvén a magyar hadak szá
mát, a vezényletet átvegye s Petrinja várát elfoglalja~0)

Sziszek bevétele Erdődi Tamás bánnak tulajdoníttatik érdemüL
"ErdődiTamás bán, Sziszeket megnépesité, és azt néppel meg-raká. "4)

Mig ezek hazánk déli részein történtek, Esztergom körül a
keresztény had ugyan galidul viselte magát. Az ostrom csiga mód
já'ra haladt, ebben nem is tünt... tte. ki magát a német katona, hanem
a fosztogatás, rablás, paráznaság és részegséget oly tökélylyel üzte)
mintha csak tanult mestersége lett volna. El is pusztította a vidé
ket, de nemcsak a vidéket, hanem' sokat lakói közül is, mert "egy"

'na:p sem volt, hogy magyart nem öltek, II ij)
,. Mátyás főherczeg erélytelen ember volt, ki fegyelmet tartani

nem tudott; tanácsadó kapitányai hadban soha sem voltak s PUSzc

~-~-- ..

I) Petthö 13Ó.

2) "Misit .tamen Zrinills Cjuasdam viarum et locorum' peritos ad Corpadum oppidum,
111'1 'in Rinniam 1L1llllelll paludosulll Labadus alter rivus aeque stagnans infinit, tentatliros,
..neo-in'loco transiri posset." Istvnnffy XXVIII. 384.

3) "Maximillianus praecibus populorum Stiriae et Carnorlllll perlllotus, Illyricorum
. praesertim, qni ex pracsidiis, quae in nova Petriniae lllunitione erallt, assiduis populatio
.fnibus, igneque et ferro infestabantllr ect." Istvánfl'y xxvnI. 387.

4) Petthö 136.
5) Illéshllzy SzalaynnI. tv. 390.
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titani csakis az asztalnál tudtak;' Ungnád pávid részeges volt. És
ily tanácsosok dőtt tárt fület Mátyás főherczeg,ezek tanácsa utan
indult, minek következménye lett, hogy az 50-ezernyi had május
4·től junius 28-ig bár folyton vivta a várat, mégis csak a királyi
várost s a Tamáshegyen épült várat foglalta el. Pedig volt a tá·
borban egy Pálffy Miklós, Thurzó György és Il1ésházy István, de
ezek tanácsa, talán mivel magyarok voltak, meg :lern hallgattatott.

Nem lehetett kételykedni, hogy Szinán nagyvezér a nyár foly
tán megérkezik Esztergom fölmentésésére, miért is Mátyás főherczeg

adunavidéki megyékrendeit a király nevében az esztergomi tá·
borba meghivta, hogy ott a teendők fölött tanácskozzanak..Ekkor
j ött ide Zrinyi is, kinek, mint dunántúli kapitánynak, a tanácsko
zásban 'hivatalánál fogva részt kellett vennie. Szalay ugyan állítja,

. hogy Zrinyi már előbb is itt volt,·) de ez nem valószinü, mert ezen
időben ő délen győzedelmes.harczokat folytatott. Horváth Mihály
is ezen idöben Zrinyit délen foglalkoztatja, midőn irja: "Miksa fö·
herczeg Erdődy Tamással, Zrinyi Györgygyel, miután emezek Ber·
zenczét, Csurgót, Babocsát megvették, Petriniát és Sziszeket szál·
lották meg."~)

Esztergomban tartott rész-országgyűlésminden lehető áldozatot
. meghozott s a pénzbeli segélyen kivül. 20 ezer fegyverest is meg·
ajánlott. A nemesség felkelése oly erélylyel intéztetett, hogy rövid
idő mulva 20 ezer harc7.os állott Pálffy és Zrinyi országkapitányok
zászlaja alatt. De alig .gyült össze a had Esztergom alatt, midőn

Mátyás főherczeghirt~t veszi Szinán megindulásának, mire az egész
sereget ismét Ungnád Dávid tanácsára visszavezeti K.omáromba.

De nemcsa~ Mátyás főherczeg, hanem rnindeI~ német vezér
alatt álló had már a megindulás hirére visszavonatott, s .így nem
csodálkozhatunk Dobónak Teuffenbach elleni kitörésén: "Bizony
inkább hiszem, hogy azt akarta vala,hQgy rakásban levágva ta·
lálta volna a tábort és urakat, hogyavárakat a császár számára·
foglalhassa le."~)

Színán előbb Tatát, jul. 30-án Szentmártont foglalta el s innen
Győr alá indult, melyet Hardeck. védelmezett 6060-nyi őrséggel.

Mátyás tö herczeg Révfalu mellett ütött tábort a kis Duna (mosonyi ág)

lj Sie,lay IV. 390.

2) Rorv.tthM. III.' 326.

3) Horváth M. nr. 328.



- 12

baloldalán s összeköttetésbe lépett a kis Duna jobb partján, a kis
Duna és Rába összefolyásánál épitett várral. Szinán, mivel a var
vivásáhol komolyan mindaddig nem kezdhetett, mig a túlparton
ellenséges h:tderó tanyáz, hajóhi.dat épittet, hogy a két partot ösz
szekösse. A hajóhidon alig kezdi meg az átszállast, midőn Ma
tyásvisszavonulót fuvatott, mi oly rendetlen futásba ment át, hogy
a nagy veszteséget nem az ellen, hanem ez okozta.

Szinán ezután körülveszi a várat s komolyan ostromolja. Az
erős vár ha nem is győzelmes megvédést, de bizonynyal hosszu
ostrom'ot is kibirt volna: Hardeck azonban már szep. 29-én I) szabad
elvonulás föltétele alatt föladta. Hardeck árulását életével fizetttl meg.

Szinán Győr megvétele után fiát Pápa e llen küldte, maga
pedig Komárom ostromára indult Pápa ellenállás nélkül megadta
magát, 'de Komárom erélyesen védetett Braun Rézmán és Sztarics
Farkas által.

'Komárom megvédte magát, Mátyás pedig, miután a rendetlen
futásban szétszóródott hadát összeszedte s ujabb hadakkal erősbi

tette, továbbá meggyőződött arról, hogy Szinán babéraival meg
elégedve visszavonult, Mátyás Komárom alá vezette hadát. Milyen
katonaság volt ez! Ugy bujkált az ellenség után. "A sziget népe
azonban úgy tapasztalá, hogy csak a rablók változtak, mert a
fizetetlen német és cseh zsoldosok is ellenség módjára dulták) ra
holták a vidéket, mignem november végén az egész had szétoszlott. ll~)

Nemcs~k a magyarokat bántotta a. fonák. s gyáva hadviselés,
.11~nem még magát Rudolfot is fölrázta tespedéséből s Gyö!" alól
'megfutamodott Mátyás főherczeghelyébe más vezért keresett. Erneszt
,~őherczef! tanácsára MansfeldKárolyt helyezte a hadak élére s
rBictön Győr eleste s Komárom ostrQmáról értesült, idegen udvarokat
ll,t felsz6litott segélyadásra. '
'" Az lS9s-ben rozsonypan' összegyült rendeket, kik a hazát ily
li:lölmények utánméltán félthették} Rudolf az idegeI} udvarok, a pápa,
§)?aI,lyol király s ,a német fejedelmek segélyének reményével nyug
·~@;tt3i'meg. A rendek köszönettel vették ugyan a király gondosko.
a~~MjQ.e ujQlag k~rték, jöjjön körükbe, hü magyarjai közé s sze
l!Irél~~~~I),.gyözödjél{meg a haza bajairól. Kérték továbbá, hogy a
a~el\ridé~re magyar főkapitányt ,nevezzen kij ki. a népet a ma-

:1) Kerekgyárló Á. ILI. 162.

2)JJorv.hh Jvf, lIT. ~30'
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gyar nép szelleme s törvényei szerint kormányozza. Az országgyülés
továbbá a körülményekhez képest a legnagyobb pénzbelisegedeimet
is megajánlotta) a hadiadó kötelezettségét kiterjesztette a királyi
városok, lelkészek s az egy telkes nemességre is, s az igy egybe'
gyült pénzösszegből zsoldosok szedetését elrendelte. '

"De mindezekhez kevés bizodalom vala, mivelhogy elrémültek
vala a török hatalmas3ágától." I) E nagyszabásu intézkedesn61 töb bet
segitettBáthory Zsigmond erdélyi fejedelem szövetsége Rudolffal.
N agy küzdelmébe került Báthory Zsigmundnak, melyben fejedelmi
trónja is megingott) a" szövetség megkötése, mig végre még is si
került. 1595. január 28,án iratott alá a sz~rződés) melyben mindkét
fél ,a török elleni harezra kötelezte magát.

Mig ezek Magyarországban történtek) a török birodalom is
nagy eseménynek volt szinhelye. 1595. év elején Murad szultán
elhalálozott s utódja legidősb lia Ill. M.Jhamed lett. A szultán a '
,nagyvezér és a budai helytartó által azonnal békét ajánlott Rudolfnak.
'E békülékeny szellemet Rudolf és Báthory Zsigmond közti tlrgya
lás, majd a megkötött szövetség okozta) amelybe b3levon,Lttak
Áron moldvai és Mihály havasalföldi vajdák is. Ehhez járult még
a kozákok nyugtalansága, kik megunták a tatárok folytonos be
ütéseit s ajánlatot tettek Rudolfnak) hogy ha nekik némi zsoldot
a,d, fegyvert ragéJ.dnak a török ellen. Ez h,angolta a törököt békére)
de egyszersmind ~z volt az is) Illi a keresztényeknek reményt nyújtott
a török iga lerázására.

Rudolf ennek folytán a békeajánlatokat visszautasitotta. De
sem Rudolf, sem kormánya nem volt az, mely ez előnyöket hasz
nosan fd tudta volna 'hasznú'lni. Minden) mit a kedvező viszonyok
közt vártak, az \iult) hogy a török uj el1enei által elfoglalva, nagyobb
hadat ·hazállkrú küldeni nem fúg, sez idő alatt ők a felső Dun<i.
mellett majd néhány vúrat vissza fognak venni. A kedvező körül,
ményeket tekintetbe véve azonban ez édes kevés volt. Egy harczias,
erélyesfejedele~ a magokra hagyott szövetségesekből oly erőt

támaszthatott volna) melylyel megingathatta volna a török .hatalmát)
Magyarországbólpedig teljesen kiswrfthatta volna. Ettől tartotta
török és békeajánlatait azért tette meg. ,

Mit tett tehát kormányunk ? A moldvák) oláhok és a kozákok
ügyét egészen az erdélyi fejedelemre bizta; maga pedig legközelebbi

l) IIlésházy Horvá,th Ivl. lll. 331.
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czélul Esztergom elfoglalását tli.zte ki. Gr: Mansfeld Károlyba.n
végre oly fővezérre talált kormányunk, ki a hadat fegyelmezte,
kihágá.sait szigoru rendszabály által meggátolta s végre Esztergom·
vivását sikeresebben intézte.' Hogy Esztergom ellen sikerrel harczol
hasson, először a Dun?- barpartján, . Esztergom ~Hellenében épült
Párkány erődöt ostromolja, két nap alatt beveszi s Esztergom
fölmentésére siető budai pasát aug. 4-én leveri. Csak azután fogott
komolyabban Esztergom osttomlásához, a mikor sem Párkanyból
nem nyugtalanittathatott) sem az ostromlott őrség kitar.tását nem
~rősitette nz a remény, melyet a felmentésére. közeledő seregbe
helyezett.

Augusztus 4-iki szép győzelmet a vezér nem soká élte túl. A
táborban uralkodó vérhas ledöntötte lábáról s 10 nap mulva, a
sereg, és'a magyarök nagy kÁrára, Komáromban meghalt.

A vezény1etet Mansfeld halála után ismét Mátyás főherczegvevé
at, ki a várat több napon keresztül hevesen lövöldözteté, majd ro
hamot intézett a vár ellen, de bár ez visszaveretett) az 1700 föből

álló őrség mégis eJvesztette reményét g arra kényszerítette a basat,
hogy a várat föladja, ki azután Pálffyval a föladás föltételeitmeg
is határozta. "Szeptember elsején hosszas vitatkozás után Pálffyval
.úgy egyezett meg, hogy mindkét fél kezeseket adván, valamennyien
fuálháikés minden szükségeseikkel elvonulhatpak~ összes agyuikat,
készleteiket és éleimi szereiket 'pedig a várban hagyják, nekik vi
szont 30 teher-hajót, hogy azok a távozókat Visegrádig vigyék,
a.djanak, melyeket onn~n'visszaküldeni tartoznak. '/1)

EsztergOlll elfoglaltatott és d.Z elfoglalt várban a német iszonyu
.,gaidálkodást .kezdett. ,Mansfelddel eltünt a· fegyelem s a német
,;I'lagy.obb Mkavá lett. a magyarnak az. erélytelen vezérek kezében,

,Íl;Ú;it a,. török. Mert. volt; mi a török előtt kegyelettel birt's azt meg
.1sör~zte, de széles e hazában nem lehet találni oly. dolgot, f!Jit a
ba~bá,r német katonák össze ne romboltak volna s ha előttük egyebet
ll,eJ'il ert, annyit minden esetre, hogy azon brutalitásukjelét~agyják

o,hátra. Utálattal fordul el az ember ily védelemtőL .
Mig e gyáva nép, "mert ~sak a gyáva tud k~gyet1en lenni,

--'-

.1)' nCalcnuis Seplembris PQst mulLamcontenLionclll verb'orulll clim Palrtio ita' con
\'cnit, ul c\atis lilrinqllae obsidibús, omncs 'cnm sareinis el rcbns nniversis exire pennitlanlul' ;
étlnelu. lOrlnenla, aplJamtusquc eorum, ac eomrilcatus in arce reliq lIantul': XXX. naves
'oncrariae, 'luae abetullcs Visscgrac!nm nsquc dcvehunL, cis conccdanlllr, 'Inas illine te.
miHanl." lSlváníTy XXI~. 408.
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egész vidéket pusztított el, addig Zrinyi György gyözelme:; har
czokat folytatot~: nZrinyi György, és Herbestáner Sigmond, a' Thót
Országi Gellerál, a' Vármegyékkel és Végbeliekkel Babocsára in
dulának, -kik előtt Babocsából, Bartsbólés Szent Mártonból, .ki
menének.~Törökö~,a' Várakat fel gyújtván és el-égetvén. E' lévén'
Juliu$riak 30. Il;apján." I)

.. ' B'abocsa megvét~lekor a vezerek még nem vettek hirt Mans
(éld. győzelmes müködéséről és az aug. 4-iki győzelmet is csak'
későn tudták meg. Ily körülmények között a vezerek azon tana
kodtak, hogy merre fordítsák fegyvereiket? Herberstein, a Dráván
átkelvén, az ottani részeket akarta elpusztítani egész Pozsegáigés
e ezéiból cS'ónak, sajka és egyéb hajózásra alkalmas dolgokról gon
doskodott, melyeken a hadat átszállítani lehetne, Mások a győzelem

fölöttiörömükbeIj. magát Pécset óhajtották meglepni s elfoglalni.
Az első terv mi eredményt sem tudott volna felmutatni, mert

bár messze kiterjeszti a pusztulás határait, de nem biztosította volna
az elfoglalt részeket, ezek továbbra is 'védtelenek maradtak volna.
A második meg nem is volt terv, hanem csak forró vágy, mely a
jelen körülmények közt nem teljesülhetett.

Zrinyi György, kit a diadal mámóra el nem ragadott, ki az·
általános lelkesültség közepette is higgadt maradt, bölcsen tervel
getett s csak az elérhetöt tüzte ki czélul, sokkal üdvös0bbnek tar
totta a hazára nézve az elfoglaltakat biztositani, mint újabb, nem
biztosítható hódítások által ezeket is koczkára tenni. Zrinyi terve
győzött. "GyőzÖtt azonban Zrinyi grófnak a hazára nézve elő

nyösebb véleménye, ki mel1őzve és visszautasítva mások nézeteit,
úgy határozott, hogy ugyanott meg kell' állapodni és az előbbi

háboruk alatt romba elült régi Babocsát az omladékok eltávolítása
után helyre kell úllítani és katonasággal kell ellátni; és összeszedte
a táborában levő nagyszámu szekeret és vonó-marhát, melyek annyi
fát, cserjét és egyéb szükséges eszközt hordottak össze, hogy az

> 'egész vár 7 nap alatt sánczczal, bástyával, ajtókkal és a védelemre
szolgá.ló egyéb építkezésekkel együtt Placentinus, a császári haz
építészének utmutatása szerint teljesen fölépült.~) Zrinyi a helyre-

I) PeHM. 138.
~) .Sed vicil senlcnlia Zrinialli Cun,ili., ul l{eipuulicnt: uliJiur, qui praCICrmls.~'s

ac repndialis aliorum senlellliis, ibidem persisltmdul\1, ac l:lal.ociam vclerem supcrioriuus
bellis dirulam, rcpnrgalis rl\dcribu~ inslaurandam pmosiciioquae ffiulliendam decrevil: nc
in caslris Inagnam 'carronun cl iumcntorum copiam cOllqllisi~il. 'lllibllS robora ~l virguJta,
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állitott Babocsát, jeles őrséggeL,megrakta s kapitányává Horváth
Miklóst nevezte ki. A vezéi:el~ ezután hazaindultak. Csak ekkor
vettek hirt 'l\1ansfeld aug. 4·iki győzelméről, ' mit katonai ünnepé
lyességgel meg is ünnepeltek.

E győzelem fölötti i;)röm a vezéreket nem hagyta nyug odni.
lIerberstein JánosJErdödy, Lenkovits és Eggenberget tanácskozásra

'hivja meg, h~gy velök Petrinia s siker esetében egyéb várak elleni
müködés módozatait megbeszélje. A válalatot siker koronázta s e
hadviselés nemcsak p'etriniát, hanem még "Krasztovitzát és Górát
a magyar koronána!\Svisszaszerezte." ') ,

Ezalatt Báthory Zsigmond szövetségeseivel győzelmesen küz-,
dött s az ellene kAldött hadat visszaverte. Végre maga anagyveiér)
Ferhád pasa, iB/dult a szövetségesek ellen, hogy ezek kezéből a
gyözelmet kir~iadja,Mielőtt azonban a munkához kezdhetett volna)
megbuktatta ,&t Szinán) a kereszténység és minden müveltség dühös
ellensége. A. két vajda 16-ezernyi hadával a lOo-ezernyi had felett
rendelkező,:Szinánt nyilt csatában ugyan nem támadhatta meg),
e helyett kisebb csatározásokl~al nyugtalanitották az ellent s vissza"

,vonulásuk'at úgy intézték) hogy a közeledő Bátl~oryval egyesülhes
sene~~.Ez sikerült. De mikor Báthory megerkezett s egyesitett
had~nllikszáma.6oezeret tett, melynek magvát 20 ezer székely
kép~zt~, Színán. e nagy erő láttára eddigi babérait veszélyeztetni
H~iPakarván) némi csatározás után Bukarestbe vonult vissza.
,>:~,A fejedelem a két v~jdával tartott tanácskozás után Tergoc

::",istyét szállotta meg, melyet Színán a nyáron megerősitett s v{
'(d,~hnére 4 ezer embert rendelt. A vitézségben versenző magyar é~
'Jq1áh,harczosok már a harmadik. napon elfoglalták a várat, védőii'
,'l~feg'y:verezték saz egész hacli-készletet) köztük 46 ágyut) elfog
,l:alták.

,;"> E győzelem hallatára Szinán odiihagyja Bllkarestet, miután'
#~l:Étyújtatta s nagy gyorsasággal) rendtltlenü1 visszavonul Gyur
'gy!e~ól,"a, hogy ott a Dunán, átkeljen. A magyar had erről tudomást"
v,esz~ rövidebb utakon utána iranlodik s még elég'jókor ér oda, hogya

ClI,~íeraq1;l~~ necesslltti'tanla celeritate convectIl sunt, ut inlra VII. diem tota, arx vallo,
própug~a<;ulis, "alvis, caeterisquae aediliciis ad defensionem necessariis, sola militum 'Opera
etlabon\j,us, expraescriplo Caesaris Portae pracenlini Architeeli, s:\l comlllode erigeretllr..
I.stv.\nJfy xxrx. 409.

l) Szalay IV. 40:2.



társzekereket lefoglalJa, a Illintegy 5 ezer fog'olylyal visszatérő du·
lárokat leölje vagy a' Dunaba ugraszsza, s a foglyokat kiszabadítsa:
Zsigmond gyözelmesen térhetett vissza országába.

Az I~95-ikév csorbát ütött a török fegyverén, melynek ki
köszörűlésére, maga a szultán válalkozott. A. török készü1ődéseinek

hire Magyarországba is elhatott, mi a rendeket arra birta, hogy
erélyese.nkészüljenek s oly tekintélyes haderőt állítsanak ki a szultán
cUeri; mely legyőzi a gőgös urat,· s hazánk letiport szabadságát uj
.életre ébreszti.

Mind a két fél megtett mindent, fegyverkezett, szövetségesek
után nézett, hogy az· óriási küzdelemben gyö;"ő lehessen. Magyar
ország rendei tetemes pénzöss.zeget ajánlottak meg, s azon felül az
országgyülés a római pápához, VIII. Kelemenhez feliratot küldött.
"Nem ismer:ünk fontosabb teendőt, -- így :izM a felirat - mint
hqgy .. Sientségednek a mi és vegveszélyben forgó hazánk iránt
tanusított kitünő jötéteményeiért köteles és elévülhetlen hálánkat
nyilvánítsuk. "I)E köszönö iratban egyszersmind vázolja az ország
gyüléH a fenyegető veszélyt és segélyét kéri ki.

Báthory Zsigmonddal is élénkebben kezdett kormányunk kö
vetségeket váltani. Igéretekben ekkor sem volt fukar, de a szót
nem igen követte tett.

Sokkal nagyobb ajánlatot tett a török Báthorynak : nNem
. sokára egy csausz érkezett hozzá a szultán azon üzenetével" hogy
kész Erdélyt előbbi adója alól fölmenteni. s Havasalföldet is örö·
ltösen hozzácsatolni, ha a fejedelem fegyverét leteszi s lemond szö'
vetségéröl a császárral. Zsigmond tagadólag utasítá ugyan vissza
a hirnököt; de hogy Rudolfot igéreteinek pontosabb teljesítésére
ösztönözze, nem mulasztá el tudatni vele a török igéreteit. "2)

A táborozás csak lassan vette kezdetét, a. külsegély igen gyéren
érkezett, s a fővezérré kinevezett Miksa fö herczeg is csak a nyár
közepén szállt táborba.

A támadást a keresztény had kezdte meg. "Ezután Pálffy és
Schwartzenberg vitézsége által Miksa Váczot rohammal megvévéo,
Hatvant táborolta köri.'tl.":I) Az ezer főnyi őrség 2 hétig vitézül

I) .Nihil nobis anliquius habendum esse ccnsuimus, quam debitas immortalesque
beaiiluc1ini veslrae pro singularibus in nos et patriam hanc noslram. in cx.lremo fortunae

cardine lluLanteín, beneficiis gratias ageremus." Katona. XXVII, Z55·
2) Horváth M. III. 34-9.
3) U. o.
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védelmezte a várat, s csakis holttesteiken keresztül s az égő üszkök
között juthatott az ostromlók hatalmába.

Hatvannál volt még a keresztény had, mikor hire jött a SZll1tá.n
Szegedre érk~zésének,I) ki Dzsaffer pasát 30 ezernyi emberrel Szol·
nokra előre küldte. Pálffy azonnal tanácslá, hogy bármi legyen is·
a szultán czélja, szükséges, hogy az előcsapat megtámadtassék,
mielőtt a derékhaddal egye,sülne. De e helyes tanács, mint annyi,
mel1űztetetts alnémet had megkezdte a visszavónulást az Ipoly mellé.
A szultán szándékát csakhamar megtudták, ki Egert akarta elfog
lalni, miért is Nyáry Pál várnagyat azonnal visszak~ldte Miksa s
erősitésü1 német, cseh és vallon hadakat adott mellé, kikkel
őrség 4500 emberre szaporodott. E vegyes őrség eredményezé a
várnak oktober 13-án történ,t föladatását. Az idegen zsoldosok..
föllázadtak a vezérek· ellen, megnyerték árulásuk jutalmát,
I-Iatvanban elkövetett kegyetlenségökért a törökök fölkonczoltak.

Miksa föhercieg még mindig nem tudta, hogy mitévő ]"Or'tr,:'n

mig végre megérkezett Karnis Gáspár, Báthory Zsigmond
ki hirül hozta, hogy a fejedelem már' Nagyváradnál van
s tudni óhajtja, hogy hol és mikor c~atlakozzék hozzá?
vége' a tétovának, ekkor' lett határozattá, . hogy a sereg
Eger fölmentésére- induljon) s hogy Misko1cznál óhajt a te]ed.elI9111llll.lel
egyesülni, hová TeuffellLach, a kassai főkapitány is rendeltetett.,

A rossz·idő és esőzések miatt azonban csak lassan haladhatott{'
a sereg előre, s még csak Rimaszombathoz ért, mikor Eger eles· ..~

.tének hirét vevék. Utjokat tovább folytatták s oktober IB-án Vá.:4~
mosnál, a Sajó mellett, egyesült Zsigmond és Teuffenbach tiz-tiz~
ezernyi seregével, J melyekkel együtt az összes sereg létszáma 39!~

ezeret tett 9S ágyuval.!l) October 22-en (159b.) Mezö-Kereszteshez ,;
ert a had es a Csincse patak melletti mocsáros helyen táborba"
.sZállott.~) 23-án hasonló erejii hadat küldött a szultán két pasa.
vezérlete alatt a keresztény sereg ellen; de a törökök megverettek
s43 á gyujok z1:iákmányu1 esett.. 26-fm maga a szultán egész had.
erejével megérkezett s 'az ütközetet azonnal meg is kezdé. "A csata
szerencsésen nyilt meg; a törökök, kik már négy nappal azelőtt,

. \) IMvanlfy. XXX,. 425.
2) KaloDtI. XXVII. 323.
3) Kalona. XX VIT. 326.
4) Horválh. III. 35 o.
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a tábor kitüzésekor, emberekben, ágyukban tetemes veszteseget
szenvedtek, . ez alkalommal is a Csincse vizének mocsárai megé
viszzavettettek. A királyi hadak utána nyomulva, oly rettegést
hoztak a török táborba, hogya szultán üdvösnek látta biztossága. ,
végett tartalék-seregét felkeresni. iVfagyarok, németek már kezök-
ben vélvén a győzedelmet, a tábor kincseire rohanva fosztáshoz
láttak; soraik rútul felbomlottak. A büntetés iiarkukban volt. Az
első rémülósükhöl felocsuclott türiik hadak, a tartalék-sereg Cicala
basa vezérlete alatt, a fOiiztó lovasságra vetvén magokat, ezt egy
rohammal megfutamították, s e futamodök a gyalog clandárokat is
magokkal rántutták." I) A fut6k egy része a vizen túl ismét magához
tért, de miután hasztalan vártak az elleme, nehogy az éj beálltával
meglepessenek, továbbálltak. Teuffenbach másnap az utócsapattal
jó rendben vonult vissza, a tábori készlet nagy részét azonban
igás-barom hiányában kénytelen volt hátrahagyni. "Az ellenség.
csak ezután foglalta el az üresen hagyott tábort, melyben egyebek
közt lU ezer arany esett zsákmányul. A szerencsétlen nap után
Miba föherczeg Kassára, Báthory Zsigmond Erdélybe ment vissza.
Iróink a török veszteségét 20 ezer emberre, a mieinket öt vagy hat ..
ezer lovasra s ugyanannyi gyalogra teszik."~)

Zrinyi György nem volt Mező-Keresztesnél,hanem ez idő alat,t
hazánk déli része· fölött őrködött. Szükség is volt reá.

Szigetvár parancsnoka a kis Hasszán volt, ki azt gondolá,
hogy. a leirt csatározás alatt a dunántúli kerületből a katc;maság·
elvonatott, kedvező .alkalomnak vélé kisérletet tenni Babocsa .ellen..
Körülbelül 4 ezer embert vont össze, s ezekkel szep. 26-án körül.
táborolja Babocsát s ágyuztatni kezdi.:J) Horváth Miklós babocsai.
parancsnok a török közeledtéreodahagyja a várat. 1')6, jóllehet
tudta; hogy a törökök már közelednek, mégis, mint afféle szájhős,

a veszélyben, amint utóbb ki is hint, gyáva, és csak rablásai' után
kapott hirre, szántszándékkal hagyta volt el a várat. ",1) Hasszán
azonban a várat, bár vezére megszökött, mégsem tudta elfoglalni,..
mert védői hősiesen küzdöttek. Hasszán az ostromot csak akkor

l) Szalay IV. 405.
2) Horválh M. III. 3S:!.

3) Pelthő. '43·
'4) "Ts quamquam Turcas aüvcnlrmtes non ignomrel, vir taIÍlcn verbis ferux, sed ut

poslea apparuil, in periculo pavh\us, ac rapinis infamis, ~le industria discesserat."

Istvánfly XXX. 433.
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Zrinyi György a vár
Zrinyi megérkt;ztét
t4borát, oktober 3.'

hagyta abban) a mikor meghallotta, hogy
fölmentésére közeledik s már Kanizsánál van.
Hasszán nem merte bevárni, hanem fölszedvén
napján Szigetvárba visszavonult. 1)

Hasszán elvonulásáról Zrinyi miután tudomást vett) egész hadát
nem fárasztja Babocsa alá) hanem ezek hátrahagyásával csak tulaj
don lovas-banderiumával megy Babocsára, s miután a hős védőket

megdicsérte, a jövőben is hasonlóra serkentette s a megrongált
falakat kijavította, maga is hazafelé tartott.

Horváth Miklós) az érdemtelen várnagy) állását elveszti. "Az
ostrom megszünte után' a katonák a visszatérő Horváthot a várból
kizárták, mivel jól tudták) hogy ö csak az ostromtól félve) álnokul
volt távol. És Mátyás főherczeg helyeselvén itéletöket) helyébe Pető

Györgyöt nevezte ki. U~)
. Mez,ő-Keresztes mellett 'vesztett csata a keresztényeket lehall:

, golta) ·a szövetséget majdnem felbontotta. Báthory Zsigmond fej e
.delem a keresztesi veszteség miatt nagy zavarban és félelemben
Jolt, s a hozzá' jött csausz előtt) ki több rendbeli levelet hozott a

'török fövárosból) melyek igéreteket tartalmaztak) békülési szándé
,kot szinlelt, hogy a török terveit kikémlelhesse. Ekkor tünt ki csak)
hogy a "keresztesi csata a törökre nézve nem volt egészen győze-,

'lern, hanem oly erőfeszítés, a melyben kifáradt s boszuló hadjáratra
,/~ernisgondolt.,Követe által töb1?et is megtudott Báthory,t. i. azt,
(:JJ.'pgy El" ~zultá.n ez 'évben (1597.) sem maga, sem nagyvezére .által
"":,#l'}l:ll i~té~end, ha.djáratot 'Magyarország ellen. De mig e hir egyrészt
ii:~los~atta ,aféleimet s igy fÖIlmaradhatott, a szövetség) mivel az
tst~Eln:ye,getve nem volt; másrészt nagyon bénitólag hatott a mükö-'
:'(/~ésre, ,A ,h,adi-készületek nagyon hanyagul tétettek) s ,a tábor csak
:t\í(Jigy, nehezen indult ki he.lyéből.

." Pálffy pet,arcJa segélyéveÍ beszakitja Tata kapuit, .a várat
F<~~glepi s, elfoglalja. Ez még a tavaszszal megtörtént.'> él: szép tett
'~,em falált utó'nzókra) maga 'Miks'a főherczeg is csak aug. közepén
'I1l'p?dUlt ki óvári táborából.

;~" A ÍJrá,!{éÜ haditanács... l1}ely hivatva volt, a hadászat czélját

I) Pe'Uhó. 143.

",~)'"soIUl:L obsidionc, I'Iorvalhum tcdcunlclll mili les arce exc!usúunl; qUOli eunl

',melu o?5i~~nis timi.lum" dolo 11\a10 nbfuisse nossent: et Mnlhins princeps, approbato'
eonlm IUdlclo GeorgllUTI Petóncm in eius'locum sl1lTecil." Kntona XX'!ll. 3!i2.
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kijeleIni, nem hallgatott ismét Pálffy, ~ádasdy és lI1ésházy taná
csaira, kik kérték, sürgették a tanácsot, hogy Budát ostromoltassa.
E helyett Pápa és Győr visszafoglalása határoztatott el.

"Pápánál Zrinyi (]'yörgy, Batthyány Ferencz, Török István
és Dersfy Fercncz a dunúntúli nemességből még hét ezer vitézt
hoztak a fóherczeg táborába." I) .

Az első sikertelen ostrom után az 550 fűből álló őrség feladta
a várat aug. 2o·án. A vallonok azonban az adott szó ellenére ez
őrségbm 300 ·at levágtak.~)

E barbar nép annyiszor és annyiszor meggyalázta a keresztény
fegyvereket. A hadban gyávák, a legyőzött ellenséggel szemben a
legnagyobb kegyetlenségeket követték el. És itt is, mint másutt,
miként a Zrínyiek fő jellemvonása megkivánta, a vedtelenek sege
delmére Zrinyi György siet s a barbarok v!Íres kezeiből 250-et
kiszabadít s biztonságba helyez. Még egyszer kellett Zrinyinek
védclmökre kelni. Ugyanis mikor apuskaporos torony fölvettetett,
a vallanok ismét a törököket okulták, kik, szerintök, eWkészftették
a romlást. De bebizonyosodott; hogy vigyázatlanság volt e' veS2;e
delemnek oka, mire a fölhevült kedélyek lecsillapodtak s a török;
foglyuk másnap szabadon eltávozhattak.

. A pápai vérengzés után a tá,bor Ö~árra vonult vissza, majd
helyét többször is megváltoztatá. E v{iltozás ismét alkalmat a~ott

az idegen zSQ1dosoknak~hogyhazánk egy részét ellenség módjára
pusZtítsa. Vég,re hosszaskóbotJás, tervváltozt~tás után Grör alá
szállt a tábor és ezt körül veszi. Ide érke;;:ett Pálffy is. "De Győr

min cl fekvése, mind ~esterség által annyira meg ~olter~sitveJ hog1
rövid időn egész ;.Jérnetotszág sem vehette volna meg.~)

Aly pasa, a vár parancsnoka, nem úgy tett, mint Hardeck,
hanem vitézül védelmezte az ostromlók ellen, kiknek törekvését
nagyban akadályozta az esős és hideg időjárás. Alig 4 heti ostrom
után hire érkezik, hogyamásodvezér, Mohamed, a 'vár fölmentesére

. siet.. E hir azonnal félbenszakasztja az ostromot, s Miksa oktober
. 3-án a vár alól elvonul s Komárom alatt táborba száll, hol tétleniil,

I) Horváth M. lll. 357.
2) nSed non sine magna. Christiani nominis nota accidit. quod Itali ct Val10nes

public.le fidei interventum nihili reputantes, arce egressos Turcas hastís et g1acliis crnde·
liter trans[odere ac caedere inciperent, ac dum praefecti et duces adcurrunt, trecenti ex
deditis pUDcto temporis trncidarentur. u Istvá.nffy. XXX. 436.

3) Illésházy Horváth Mihálynál. III. 357.
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összetett kezekkel neZl, mint táborolja körül, s okt. 12-én
veszi meg az ellen Tatát.

Tata megvétele után Vácz vivására indul a török. Miksa is
megerősített táborba száll Veröcze mellett, hol miután az ellen
támadását visszaverte, él hideg beálltával szétoszlatta seregét.

159B•ik évben Pálffy Miklós és Schwartzenberg Adolf oly hösi
. tettet vittek véghez, mely történetünkben a legdicfiübb jelenetek
közé tartozik. E két vitéz Komáromból 5 ezer fegyveressel indul
meg Győr elfoglalására. Aly pasa az erős várban oly biztonságban
hitte magát, hogy a búsongó györi.eknek többször mondá: "elébb
megszálal a vártorony érczkakasa, mintsem Gyür a keresztények
kezébe jusson." l) De Pálffy és Schwartzenberg v'itézsége és hősiese

sége meghazudtolta a kemény szavakat. "Ezen válogatott sereggel,
marczius 27·én, mely vállalatukat az isteni Gondviselés a legtelje
sebb sikerrel koronázta, ebéd után egy órakor K.omáromnál ahidon;
melyet az ellen félrevezetése végett azon éjjel hajókból és deszkák,
ból sebtében összeállftottak, átkelén~k, és a Duna tulsó partján,
Felnémethi Mátyással találkozának, ki Gy(\)- sikertelen
alkalmával a törököktől elfogatott és a váltságdíj lefizetése végett
Győrből jött. Ettől tudták meg, hogy a töröki>k, semmi ellenséges
támadástól sem tartva, tétlenül töltik az időt, és hogy kétszáz jani
csár zsold és eleségért tegnap Budára indult."~) E haddal megkö
z.elitik Győrt, kapuj iH petárdávalbetörik s váratlanul meglepik
;6rséget.. Az őrség azonban csakhamar összeszedi, abetóduló ellenre
•veti magát, hösi~sen küzd s mát háromszor üzi vissza őket a ka
.1puhoz. Meg-megujul a harcz; a török visszanyomatik, Alyelesik,
a. bá;.~tyákat a mie-ink' elfoglalják s az életbenmaradtak egy része a
l~portárba vonu!, hogy azt fölvettetvén, a győzt'lket a legyőzöttekkel
iegyütt megsemmisítse. A lőpor fellobbant, a harczolók soraiban nagy
JlFáit tett':~. Végre az, éle~ben maradottak belátták a további harcz

" I) 'HorváIh. rtr. 358.

'.' _2) .Cum hac selec'tis~ima manu XXVI[. die Martii, hora post· meridiem prima,
j.quod.D~i Maldmi pnl\"identin felix faustumque fnit, Comaronio per pontem, quem ea

I\<lcte ad fnllendos e navibus et tabulis celerrime construxerant, tr.J.n~jecere et in u1teriore
Da.nubii ripa Matbeum Feh\emeth,ium, qui irnta· obsidione Jaurieusicaptus a Turcis
[jll:rat, ac pro exolvanuo redemlionis pretio. e Janrino veniehat, obviam hnbuere: II quo

'furcas ,nihil hosLile mclllentes in otio agitare, ac <lucentos ex Janiceris llesterno dic
Budam pro stipendio; el commeatIl profectos esse ~ognovere." JstvánfTy XXXI. 4.4 To

3) u. o. XXXI. 1430
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sikertelenségét, leteszik a fegyvert. 300 foglyul ejtetett, a vár összes
készlete zsákmányul esett.

A király a vezéreket illőkép megjutalmazá. Scdwartzenberg
1Iorvaországban birtokot nyert s kapitánya lett Györnek; Pálffyt
is megjutalmazá, aki bár a király felszölftására, mit kivánna, igy
felelt: mindent hazámért tettem s szívesen tettem. l)

Ez időben merültek föl az erdélyi zavarok, a melyeket Báthory
ingatagsága hozott az országra. Magyarország kormánya még azon
kis figyelmet is, melylyel eddig az országot kormányzá, védé, most
megosztá hazánk és Erdély között s erejét sem annyira hazánk
megvédésében,·mint inkább Erdélyért folytatott harczaiban emészté
föl. Erdélyt pártharcz pusztítá, a kormány balintézkedései folytán
gyülöltté lett, s az elégedetlenség hullámai átcsaptak Magyar()rszágba
is azök körébe, kik rokoni köteléknél fogva sorsukat közösnek te
kintették azokkal, kiket az erdélyi német kormány üldözőbe vett.
A néú1et, ez időben, ha talán akart is, nem tudott alkotmányos
lenni, mert bizaimát méltatlanokra pazarolta, s a polgári ügyeket
is oly kezekbe tette le, kik nem voltak egyebek durva katonáknál, .
kik hivatalukat, állásukat nem tekintették egyebeknek, mint oly
alkalomnak, mely nekik jú konczot szolgáltatott. Igy nem is lehet
csodálkozni azon iclegenkedésen, melylyel a németek beavatkozása
fogadtatott. Nem valószinütleu, hogy e ferde felfogás egy ország
népeinek boldogitásában volt az oka a későbbi harczokna:k, me
lyeket Erdély benszülött és alkotmányos fejedelmei a török pártfogás
abtt, mint Magyarország alkotmányának s a vallás-szabadságnak
védüi, a magyar kormány ellen viseltek.

Az ország vódelmére igért segély nem adatott meg, s igya
magyar hadak nagyohb actióba nem is bocsátkozhattak Kirándu
lások voltak cl:\ak ezek, melyek az ismertebb nevü magyar vitézek
vezér1et~ alatt történtek, l:\ a melyek igy nem mutathattak föl oly
eredményt, milyent várni lehetett volna.

1599. év "aug. elején maga Pálfy is egy kirándulást intézett
Zrinyi Györgygyel Buda felé és Szulejman basát, ki egy török
csapatnak, melyet Kolonics ugrasztott meg, segitségére sietett,
megverte s elfogván, Bécsbe küldötte. "2)

Ez volt Zrinyi Györgynek utolsó tényleges szereplése. Ez

l) Istv:l.nffy XXXL 443.

2) Horváth M. III.· 366.
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idő óta már Zrinyi inkább csak tanácscsal, mint fegyverrel
gálta a hazát. Az 5 I éves vitéz erejét a harcz, a folytonos mu
fölemészté, s bár maga tényleg nem is müködött, mégis birta ho
társainak bizaimát és a veszély idején öt keresték fel, az ő ta
csát kérték ki.

A déli részeken a török és tatár pusztitott. Ibrahim vezér-p'
Naszuff szigeti parancsnok a kis Hasszánnal s má:;okkal, k'

. helyet jobban ismerték, tanácskozott a teendők fölött. Ibrahinio
összegyüjtött sereget egyesíté Mehemet seregével. A tatárok pu
dtva járták be' a vidéket, "kik Alsó-Lendva és Lentiig mindent
mi utjokba akadt, az ellenség szokása szerint tLizzel) vassal.
pusztitottak".I)

A szétáradt ellenséggel szemben szerencsesen harczoltak,
nyi fegyveresei. "Sziget Vári Deli Naszuf Basát, Csőzi András,

:Zrinyi György szolgája, egy jeles tsatiizó Vitéz ember, a:' Vég~
Hajdukkal meg-veré, ö maga-is a' Basa halva esék. kinek Ll. fej~~)!~!

Bécsbe, a' Hertzegnek vivék.u~)2~;~
A tatárokra vonatkozólag ig):' ir Istvállffy: "Azonban Zri'"

gróf katonái által Lenti mellett egyszer meggyüzütvén, visszatér
::atáborba,IC:I) Lehet, hogy ekét gyÖzelem egyet jelent, s igy <

szigeti parancsnok Naszuff volt vezére a tatároknLl.k. Istvánffy cs~~;i~

.a~utóbbit említi Katonával ~gyütt, Pettllő pedig csak az előbbt~jt~
',Horváth és Szalay, mivel e győzelem nem volt nagy jelentősé~1~~'
m~qgketten. erről 'hallgatnak. De akár egy, akár kettü legyen~Z

?yőú~l~m,'eg'ye~IJ;Iégis.bizOllyít, hogy Zrinyi gyöngélkedő állapq,(JJ
tiban. 'ts figyeleinmel~isértea.hazai dolgokat, s' mlbg ekkor S~,;

".Ill~~ká.l~,odott.em~ereiá.~t~lahaza jólétén. Egy általános haz~~~
','t:"~~Ileleptben igy tehát ei, 'hol oly dolgokat említ az iró, melyelf;,.'
to .••...•...•.... o· ". ..... ...•.. ""
,.'.e~lfe,z;ménteiben.•.• fontosélk" kimaradhat ; ele ott,hol' egyes csalá~\

~~~t§rö,:l,~anN?}.,~~okat is föl kell jegyezni) melyek mindegyikG:'
e'gy vonást szolg-áltat a,z általános jellemzéshez. .
:' ~ kiseb]:> ,vereségek azonban vajmi keveset hátráltatták IbrÁ:

t.l't?-q.i,I,l1\l~?(:lésében. "Ibraim Basa a' Vezér,két $zázez~f
;,+,a.t~~ralki·jq:ve, át jöttében Babor.sát meg-szállá, :'Sa.~f

Ii/,:,·,;:·..•
;:.. r;;
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Septembernek 4. napján meg-vevé. u I) Babocsa megvétele után Ibrahim
vezér hadával Kanizsa alá vonult.

Sokan kárhoztatják Pető (-i'yörgyöt, hogy oly hamar feladta
Babocsát. Ismert dolog volt, hogy Babocsa nem oly erős vár, me
lyet ily nagyszámu ellenség ellen is meg lehetne védeni s az utóbbi
harczokban llagyon meg is rongáltatott; de mégis álHtják, hogy
Pető tovább huzhatta volna a védelmet, s igy ideje lett volna a
kanizsai parancsnoknak magát pénz, puskapor és egyéb szükséges
dolgokkal ellátni. Az igaz, hogy Babocsa 3 napi ostromnál tovább
tarthatta volna magát; de az is igaz, hogy Petőnek nem egészen
lelkiismeretesen teljesített kötelessége nem menti ki Paraueiser
György kanizsai parancsnok mulasztásait. Kanizsának 17 végháza
volt, a legfontosabb ezek között Kanizsa. E/, erősséget ily zavaros
időben felszerelés nélkül hagyni nem lehet, s nem akkor kell szük
séges'ek" után látni, mikor már az ellen éL kapuk előtt áll, hanem
még akkor, mikor a közlekedés szabad.

Ibrahi.m körülzárta a várat s azt keményen löveté. A várbeliek
azonban nem gondoltak a föludásruJ hanem inkább módot kerestek,
mikép lehetne a vár helyzetét Zrinyi Györgynek, ki.ben leginkább
bíztak, tudtára adni? "Ezalatt Kováts Jánost, ki tolmácsa volt, egy
másik társaságában késő éjjel levéllel Zrinyi Györgyhöz küldi, a

.melyben őt a vár veszélyes helyzeteröl értesíti és segélyt, továbbá.
puskaport kér, egyszersmind igéri, hogy mig ő él, addig a várat
erélyesen védeni fogja: de azt' is jelenti, hogy attól lehet tartani,
ha a segély későn érkeznék meg, hogya kétségbeesett katonák öt
más nézetre birhatják. Uli) És ez sikerült.

Zrinyi megnyugtatta Kovácsot s reménynyel biztatta általa a
katonaságot. Mondá neki: Mercoeur vezér már a haddal utban \Tanl

Ő és az illyriai had már. táborban vannak. Én addig nem nyugszom,
mig a vár fölmentésére gyors segélyt nem visznek. il) K.ováts ezen

I)' Petthő. 148.

2) .Interea Joannem Kovátsium, quo interprel~ utebatur, Ctlm sucio intempesta
nocte ad Georgium Zrinium 'emittit cum litteris, 'Illibus eum de periculosa arcis conditione
certiorem reddebat, ac al1xilia et pulverem sulphureum postulabat, seque arcem, donec
esset in 'vivis, fortiter servaturl1m pollicebatur; sed vereri tamen nunciabat, ne, si suppe·
tiae serius adveniant; milites rebus desperatis, aliler sibi consulturi sint." Kalona XXVII,
úllo. Jstvál1ffy XXXII. 469,

3) Katona XXVII. ('lll.
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örvendetes hirrel szerencsésen visszatér Kanizsára, a lehangol~;'

harczosokat Zrinyi izenetével lelkesíti s kitartásra ösztönzi.')'
Zrinyi meg is felelt a benne helyezett bizalomnak; mindenfel~é

hirnököket küldött s fáradozásainak eredménye lett egy felmeIÍ.-tlf
sereg, melynek száma Katona szerint 13,1) Istvánffy szerint pedi~;

25 ezeret2) tett. Ez utóbbi szám 'valószinübb, m~lyet Istvánffya;
kisebb számokkal szemben is védelmez, mint szemtanu. "Az össze~(

hadak számát 25 ezer vagy még több fegyveresre lehet tennL Van':;
nak, kik állítják, hogy a sereg száma sokkal kisebb volt volna;,'
de én, ki ezen válalat és munkában részt vettem s társ voltam,,~;

mennyire mondhattam, azt még most is bátorkodom megerősíteni,"8~

A vezerek tanácsot tartottak a fölött, valljon az egész hadatn'.
vagy pedig csak egy részét indítsák Kanizsa felé, s a nagyobb'"
részszel hadimunkálatot kezdjenek, mely az ellent Kanizsa alól el,
vonja, s így Kanizsát a szükségesekkel ellátni alkalom kinálkozik,!
A vezérek azonban a mellett voltak, hogy az összes hadat kell,
Kanizsa alá vezetni s a harczi szerencse határozza el, valljon o~t ~
ellent meggyőzhetik~e vagy Kanizsába segélyt vethetnek?ii

Mig igy folyik a tanácskozás, Mercoeur, Zrinyi és Nádasdy
levelet kapnak' a vezértöl, Ibrahimtól, melyben őket békés, jó haj"'
lamairól tudósitja s ha ők is úgy akarják, méltányos feltételek:

. mellett a békét megköthetőnek mondja.'
A vezérek most ismét a békeajánlatot vevék tanácskozás alá,B

s bele is nyugodtak: de a béke elöleges feltételeü1 Kanizsa ostróii
mának abbanhagyását kívánták. "De midőn, az a legnagyobb half~\

gatásba merülve többé mitsem felelt, az egész ügy eldöntetle~:
maradt. "'I)

A had tehát Kanizsa felmentésére sietett. Az egyesült sereg
,küzd.ött· kitfLrtóan; de sem a várat föl menteni, sem segélyhadakat
-vagy eleséget avarba juttatni nem sikerült. Mercoeur végre vissza
vezette a hadat s a várat saját jó vagy balsorsára birta. Nyolczad~

1) Katona XXVII. 683.
z) Istvllnffy XXXII, 470.

3) "Universa omnium summa ad zS millium armatorum numerum et amplius cen,
seri pOSRe videbntur._ SlInt, qui lange minorem copiarum summam fuisse tradunt; sed' eggy'
qui comes et socius expeditionis Jahorumque fui, quantum polui, áusim id etiam num.ptp
vero affirmare." Istvúnfl'y XXXII. 470.

4) .Sed quum ille, summo silentio usus, nihil poslea amplius resJlondisset; omnis.
ea res in medio reJicta fIlit." Katonn XXVII. 685.
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napra a sereg elszállása után Paradeiser okt. 20. vagy 2 I-én a
várat szabad elvonulás feltétele alatt feladta, miután azt 44 napig
védelmezte, s katonáit már az éhség kezeM sanyargatni. Ibrahim
megtartotta a feltételt, az őrség szabadon elvonulhatott.

Ibrahim Kanizsa elfoglalása után i\Iándorfehérvárra vonult
vissza téli szállásra, a hol a békealkudozások megszakadt fonalát
ujra fölvevé. Ekkor sem sikerült békét kötni, mert annak eszközlője,

Ibrahim, meghalt. Igyafegyverkezésnél nem maradt egyébb hátra.
Nagy akadályul szolgált az ügyek szerencsés vezetésében

Rudolf lelkiállapota, ki gyakran a legüdvösebb tervet elrontá, mert
rögeszméje őt láthatlan ellennel vevé körül, mely hatalmától akarta
megfosztani. Sok terv dugába dölt, mert attól tartott, hogy eme
vagy ama terv szerencsés keresztülvitele egyik vagy másik főher

czegnek népszerüséget szerez. "Idejét jobbára csüggetegségben s
oly gondolatokkal tölti, mintha őt megölni vagy a kormánytól el
mozditani szándékoznának. Ily gyanuból üzte el az udvarból két
legidősb titkos tanácsosát, Rumpfot és Trautsamot; hajigál és dobál
maga körül, nyugton sem enni, sem aludni nem tud. l)

Ily ki)rülmények között .LZ 160 I -ik esztendő még váratlan
.eredményt hozott. A harcz a török ellen el lévén határozva,két
hadsereg állitatott ki, melyek egyike Székes-Fehérvár, a másik a
mult évben elfoglalt Kanizsa ellen indult.

Mátyás főherczeg, kiMercoeur tanácsaival élt, szerencsésen
csatázott Székes-Fehérvárná1. Fehérvárt k-örü1táborolja s "szept. 20-án
az 58 évig török jármot viselt Székes-Fehérvárt megvették ; sMá
tyásfőherczeg fekete lovassága által támogatva, a v:áros vissza
foglalására érkezett nagyvezért, Haszánt, megvertt~k, a Budáról
Csókakőig eJönyomult budai hasát, Muradot megö1ték."~)

Nem volt ily szerencs;~s Ferdinúnd főherczeg, ki Kanizsa (ll1en
indult hadakat vezeté.

Zrinyi Györgyöt, ki az előbbi években érzé már éveinek sulyát,
Kanizsa visszafoglalása ismét a tettek mezejére szóllitja. De itt úgy
látszik már mellőzték a tapasztalat es érdemekben megőszült baj
nokat s helyét tudatl~n, járatlan ifjak foglalták el; de ezek nem is
tudták a várva, várt eredményt kiküzdeni. A hadat fölvonulásaban
Zrinyi vezete, ki a helyet legjobban ismerte: "előment Zrinyi gróf az

l) Horváth UI. 374.

2) Szalay IV. 122.
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cl csapataival, ki azon helyeket ismerte) minthogy sok éven keresztüf,
dicséretesen viselte Kanizsa parancsnokságát. " I)

Megindult az ostrom) de ennek vezetésénél hasztalan keressük"
Zrinyi nevét. Csak a harcz folyamában jő egyszer elő Zrinyi kata-i;;
náinak neve s ekkor is dicső tettet visznek véghez. 2

)[:,

Mi vége lett az ostromnak ? A had félszeg vezérlet falytárt(L
hasztalanul pazarolta erejét s végre is a nagyvezér közeiedésének,
hirere gyalázatosan visszavonult) ámbár a székesfehérvári táborból,.t
segítséget is vont magához. "A székesfehérvári táborból Russworni.',
Herman vezérlete alatt a Ferdinándéba parancsolt lovasok és la~"

banczok november IB-án tanui voltak az ifju föherczeg) a leendő;,

magyar király dicstelen visszavonulásállak. Az öszves tábor) negye;
venkét ágyu) tizennégyezer puska török kézbe esett."3) De ha csak;
az ágyuk és a puskák estek volna áldozatul I Nem azért dicstele~,"

e visszavonulás, mert martalé)wt hagyott hátra; hanem azért) merf
hátrahagyta azoka,t, kik hősi harczokban sebekkel borittattak el II
betegen feküdtek. Istvánffy) kinek véleményét Katona is magáévá.~:

teszi, e visszavonulást kegyetlen és embertelennek nevezi:!) .',
Igy hagyra hátra a távozó had sebesült társait) sőt nenihogjriJ

segített volna a sebesülteken, hanem azokat e hideg időben láb-,,\
belije és ruhájától megrabolván) alegiszonyubb, halálnemnek dobta,
oda. Es e had) mely a legszentebb köteléket, hadban a bajtársit)~
bajban a közösséget, ily durván megsérté; e had) mely fegyelmet"
nem ismert; e had) l~elynek vezérei az ilyesemények előtt sz~met',

hunytak, akart győzédelJpeskedni oly ellen felett) mely egymásért"
küzdött) egymást batodtá s meghalni taníta? Ilyen volt az ostromló'

" haci, ilyen 'Kanizsa őrsége.

l6oJ~ik évben Zrinyi György meghalt (54 éves). H~sszasabbán

, l) .praceunl~ cum suis copiis Cömítc Zriniano, qui eorum locoru~ peritiam. habe)
bat, quod ,complures anllos cúm laude Canisae praefectum egisset." Istv;inffy XXXU; 475.",

'2) .Interea quam eqllites 'e turma Zriniana et Herbestaniauá circiter. centum, versuS
Szige!hutp eltcurrissent, Cazanlferem Quih~iam, Hassani parvi, qui Canisam tuebatut,'
gatulll vivu'l1- cOll)prehenderunt et in c~slra perduxerunt." Istvl\nfiy XXXII. 476.

3) ,Szalay IV. 423.

. 4) .Sed magno crudelitatis et' inhumanitatis exemplo acgrorum et vulner;J:toru'il"[
nnlla habitll est cura: qui in eisdem, quibus ejulando ac lamentando, Divumqu~ ae h!'!'"
minum opem fidemque iJnplorando, tentoriis et le9tulis decumbebant, misericordiae auf;
feritllti hostium· reliquebantur: postquam incredibilis et supra fidem intoleranda vis frigorJ~0,.

omnI' genus officii ac pietatis excluclere videretur. "IstvánITy XXXII. 480., Knto'n~;
XXVIIL 85, .
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betegeskedett, mig a halál elragadta. Méltó fia volt a hösnek, ki
ugyan nem volt központja s első harc7.0sa hazánknak; de a bizal
mat, melyet atyja kivivott a Zrinyi névnek, megőrizte, s a család
fényét aZ elhomályosodástól megóvta. Ifju évei nem voltak oly vi
harosak és változatosak, mint atyjáé, de nem is találunk életében
olyadatra, melyet gáncsolni lehetne. Egész élete, nyilvános életének
első perczétől a halálig, a magyarság tükre volt; éi. családban jó
atya, harczban hős, a legyőzött ellen iránt nagylelkű: nem alattomos,
hanem őszinte, nyilt, sérthetetlen jellem, maga a megtestesült be
csület. Hazáját mindenek fölött szerette} hazájMrt mindenre kész
volt. Pálffy, Zrinyi és Nádasdy e korban oly három hazafi· volt,
kikhez hasonlót nem találunk;· de a kiknek nagysága annál szebb
fényben áll előttünk} minél romlottabb volt a kor, melynek szeny
nyétöl éltöket, becsmetöket szeplőtlenül megőrizték. Mindhárom
megérdemelte a történelem e szép megemlékezesét: "Még előtte,

(Schwartzenberg Adolf) marcz. 23-án (1600), de természetes halállal,
rövid betegség után mult ki·amannak annyi csatában fegyvertársa,
s a magyar vitézségnek e korban legjelesebb képviselője Pálfy
Miklós." I) nA haza ez évben két jeles fiát veszté el Zrinyi Györgyben
és Nádasdy Ferenczben. " ')

Zrinyi György Vépen (Vasmegye) halt meg '1603. május 4-én
~s Szt.·I1onáa, Csáktornya mellett a családi sirboltban tétetett örök
,nyugalomra.

I) Horvlhh M. III. 374.
~) U. o.. IH. 384.



Zrinyi Miklós VI. György VII.
Zrinyi György két fiut: Miklós VI. és György VII. és egy

leanygyermeket: Zsuzsa, hagyott hátra.
A család történetének folytatásával szükségesnek tartom meg

jegyezni, hogy a család továbbfolytatója György VII. volt, az ifjabb
fiu. Miklós VI. nem hagyott maga után gyermeket, s benne a Zrinyi.'
család idősb ága kihalt. Zrinyi Miklós VI. kétszer nősült; első neje
gr. ~ádasdy Anna; második Széchy Erzsél?et volt. Miklós VI. 1625.'
marez. 24·én; György VII. 1626. decz. 18-án Pozsonyban halt meg:
Mindkettő történetet .együttesen fogom megirni úgy, miként idő· .
rendben a tettek egymast követni fogjak.

Alig takarították el e holttetemet, az idősb jiu Miklós már
fölvevé a fegyvert, s acsalad hagyományaihoz hiven küzd a közös,
ellenség ellen. "Zrinyi Miklós, a nemrég elhunyt C;-yörgynek fia, élt,
az alkalommal, nevéhez, őseihez méltónak mutatkozni." I)

Zrinyi György VII. a' család továbbfolytatója a. legjelesebb
hazafiak közé tartozott, kirö! mindazondicsél'etet íróink elmond,
hatták, melyek abban a korban a lovagot diszitették. "Leszámitva .
a magasabb' tudományosságot, minden meg volt benne, ami a hősi

katonának és főurnak dis~ére válik. Vadászatokat, lovagi játékokat,"
katonai gyakorlatokat, fegyverforgatást, fontos és érett tanácskozást,
bölcs beszédet, mind~nt' a maga idejében kedvelt ; alsóbb~, közép-'
és magas-nl.Oguak előtt egyenlően kedves volt. "~) ,

. De ne vagjunk az idő kerekébe, hanem lássuk, miként felelt
.meg a Zrinyi-család két sarja nevének, hivatásának s a várakozás
nak, melyet a két ifjuba a haza helyezett.

A harcz szinhelye az 1604. évben nagyon kiterjedt. Rudoif

J) Szalay IV. 42').

2) "l\ihil erat duntnllat cuHiorum litternnUll pcritia exccpta, aut militari Heroe, aut
summe l'rincipc dignum, quoe! in eo desiderasses. Vena(jollcs, cCjuestres ludos, militareIu.
ex,crcitaliuncin, arm<lnllllqu~ USltlll gmvia item, maluraqu~ c"llsilia, ac sermones ernditos.
tino id cxposcenle tempore in dcliciis hnbebut; parvis, mcdiocribus," mnximis aeque gratus." .'
Raukay Ger. Memor. Rcg. et Ban. 176.' . .
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kormánya túlment a határon, megtámadta az alkotmánynyal együtt
a lelkiismereti szabadságot is, s e kettő védelmére most fölkelt a
magyar. Két táborra oszlottak az egy anya gyermekei s harcza
többé már nemcsak az ellenség ellen vivatott, hanem a testvér ellen
is. Kárpátoktól le az al-Dunáig harczizaj tölté be a léget, a haza
testén a sebeket a ml!ütatlanért önnai vágták. A kormány önkényét
a nemzet béketürése csak nevelte, s azük, kik az igazságtalan
eljárást tovább türni nem tudták) nem akarták, zászlójukra e sza
vakat irták: a hazáért} a vallási szabadságért.

Az önkény a nemzet egy részének kebléből kiirtotta a hagyo
mányos hüséget a király iránt, s romboló fegyvere nemcsak ellenét,
hanem testvérét is sújtotta. Az általános elégedetlenség tüzére csak
olaj volt a végzetessé vált 22-ik czikkely, a melyet Rudülf önké-

. nyesen irt az 1604-iki törvénykönyvbe
A kormány a hatalmába jutott Erdélyben már előbb fenye

gette a vallásszabadságot egy királyi rendelet által, mely eljárás
az alig birtokba vett országrész kormányzásában ha nem is hordja
magán az önkény bélyegét, minden esetre a legnagyobb mértékben
tanusított tapintatlanságnak kell elnevezni. Rudolf ugyanis 1603.
okt. 28-án kelt levelében e szavakkal fejezte ki az ellenreformatióra
való törekvését: "Semmit sem óhajtunk inkább, minthogy Erdélyf
az engedelmességre visszavezetvén, onnan a veszedelmes eretnek
ségeket kiirthassuk s az igazi isteni tiszteletet ott ismét visszaál
lithassuk, a régi l~ath. vallást nlindenfelé terjeszthessük ésmegerö-
sithessük. " l)

Ezt követte az 1604-iki országgyülés törvé4yczikkelyeihezoda.
tett 22-ik törvényczikkely, mely válasz akart lenni a protestans
rendek kérelmére, mely rendek ily :előzmény után vallásszabads~·

gokat féltetté1,,:, A pl'otestans vallfLsra vonatkozólag ll. becsempésiett
törvénycldkk igy hangzi1c "Minthogy pedig ö felsége, dicső elődei

nyomán a római kath. hitvallás buzgó hive, s azt 'tartományaiban,
. s különösen az annyiféle eretnekségtöl elfLr~sztott lVlagyarörszfLgban
is vil'ágoztatni s terjeszteni .kivánja; ezennel megujitja valamennyi
elődeinek él vaIU~s érd~kében alkotott rendeleteit s törvényeit. Ne
hogy pedig ilyféle vitatkozások él közi.i.gyek tÚgyalását késleltessék, '

l) Ill'\ihil magis habemus ill volis, quam ut redacta ad obedientiam Transilyania,
el impias, ex illa haereses exstirpare, el divini .tnuninis verum cultum iterum in ca in
staurare, atque orlhodoxam et eath, rc1igionclD ·ubi'1ue propagare' ct lirmarc possimus."
Horváth III. 388.
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azokat végkép eltiltja s rendeli, hogy ilyetén nyugtalanok s ujitók
az elődei törvényeiben kiszabott büntetésekben marasztassanak el. u J)

E törvényczikk hozatalát oly események elözték meg, a me
lyeket a kormányt védő s a protestantizmust a leghevesebben el
itélő történetirók is a . legnagyobb mértékben kárhoztatnak, s a
helyzetet úgy festik, hogy az többé már, nem önkénynek, hanem
kegyetlen uralkodásnak nevezhető. Idézem e helyütt Petthő Gergely
szavait, ki Bocskay Istvánt fölkeléseért átkozottnak mondja. "De
ezekben a hadakozó időkben -- igy ir - az Erdélyieken és a Magyar
Nemzetségen Básta G-yörgy, élii a több hadviselő Német Generáli
sok, Tisztviselők, és a köz Német Vitézlő rend is halhatatlan szörnyű

Istentelenségeket) és iszonyu nagy sok inségeket és nyomoruságo
kat tselekesznek vala rajtok, mellyeket az emberi nyelv, lehetetlen
hogy megmondhasson : mert nem hogy házoknál, jószágokban, ma·
radhattak volna békével miáttok :de a .Szent-Egyházakban a fő

Uraknak, és Nemesseknek koporsojokat is fel törik, és bonttyák
Testeket belölle ki-hánnyúk vala, és igy kereskedtek bennek, ha
valami haszonra valót találhattak volna. A hit dolgában is hogy
megháborgattattanak vala, azt is felette igen neheztelik vala. U~)

A kegyetlenségek ellen nem talált a magyar védelmet), nem
volt ir, mely az igy űtött se}:>eket behegeszthette volna. Az álta
lános panaszt senki ::iem hallgatta meg. "A Tsászárnak nem panaszol
Q.atták meg, nagy nyomoruságokat es inségeke1:) mert senkit eleibe
n-em bocsájt vala. A Német Tanács pedig senki panaszát, és kiál
tását meg nem jelenti vala a Tsászárnak) mert ök abból gazdagul
nak vala."a)

Egy nagy koncz volt a magyar haza, a melyn(:lk testén fene
férgek 'rágódtak, melytől gyűlölettel fordult el s kész volt bár~ire,

',hogy ezektöl ::izabaduljon. "Kiért a Magyar Nemzetség annyira
"meg-unta, utálta, és 'gyülölte vala a Nértlet Nemzetséget és bir0

dalmát, hogy immár tsak azon gondolkodtak vala, (de igen tttlwn)
mil,céppen talállJatnának módot ésalkalmatosságot benne, hogy ezt

, a tüthetetlen neMz igát, es Istentelen szörnyű nagy inseget, ká-
rokkal is nyakokról el-vethessék és .magoktól el-vonatkoztathassá.k.. 'II)

J} HorváLb 1,11. 388.

, 2') Pellbö 158.

3) U. o. 158.

4) U;o. 158.
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Minden kor maga teremti emberét, az általános nyomor, vallási
és nemzetiségi nyomás szülte Bocskay Istvánt is. Bocskay ugyan
nem lehet az emberiség eszménye, nem ment a hibáktól, nagyra
vágyó is volt; de nem lehet tőle megvonni a hazafiságot. Eszes,
tettre kész, vitéz, körültekintő, számitó fö volt, kinél méltóbbat e
zavaros időben nem találhatott a vezéri pálcza, a ki talán egyedül
tudta diadalra juttatni azon elvet, a melynek védelmére fegyvert
fogott.

Kerülte az összekoczczanást a kath. és protestáns rendek kö
zött, s mig ezek vallásuk, azok nemzetiségök védőjét ismerték föl
benne. Fejedelmi jogara alatt egyenlően hirdetj:e mindkét vallás a
testvériséget "szeresd felebarátodat": csakis igy képzelhető a szép
egyetértés a két hitfelekezet hivei között azon korban,melyben
egy nemzet gyermekei egymást hazájokban ellensegeknek tartották.

. Bocskay István nem volt lázadó, támadása nem volt forra
dalom. A harcz a nemzeti visszahatás harcza volt, melyben a le·
nyügözött és a rablóktól üldözött nép fölkel. hogy békóitól meg.,
meneküljön, életét megvédelmezze támadói ellenében, hogy nemzeti,
létét szabadon tehesse le al- ifju nemzedék kezébe. N em Bocskay
és Bocskayval a magyar volt a támadó, hanem ez csak jog.ait ,
védte; de hogy a védelmi harcz támadóvá változott, ez a nem,;
zeti közérzületnek volt következménye, melyben felocsudott a
hemzet delejes álmából s mint szabad ember fegyverrel védelmezte
meg nemzetiségét, alkotmányát, jogait és szabadságát. Az 1222~f~'

évben adott szabadság-levél (arany-bulla) záradéka jogot ad a nem
zetnek, hogy alkotmányát, szabadságát hiítlenség bünenélkül fegy
verrel védelmezze meg még királya ellenében iS,se jogrólamagy1tt":
az 1687-iki oktoberben tartott pozsonyi országgyiliésen mondotf,
csak ·le. Bocskay idejében a törvény t~hát jogérvénynyel' birt s a,
nemzetnek nemzetiségét, szabadságát védelmezni r604-bé!lnemcsak'.
joga, hanem e kiváltság s törvénynél fogva kötelessége is' volt;'
mert azért hozták ősejnk e törvényt, hogyalkotmányunk meg.!:\.ér
tése esetében ne legyen vissz~tartvasenki, Sőt ösztönözve a fegyver,
fogásra.

Ily körülmények között lépett a két Zrinyi II tettek mezejére..
A Dunántúli kerületnek azon része, a.mely még a királyiak kezében
volt, nem érezte annyira a nyomást, mint hazánk többi része, s
annyira el volt foglalva a török elleni küzdelmekkel, hogy ezt is
merte egyedüli czéljának s egy ideig a keleten támadt vihar hullámai

3
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nem értek ide. Igy azon rész, hol a Zrinyiek is laktak, kivonatott
ezen áramlatból s megmaradt a király hüségében.

lóo3-ban fogott elöször fegyvert Zrinyi Miklós, hogy nevéhez,
öseihez meltó legyen. Trautmansdorf slavoniai főkapitányny~l Ta·
másinál a drávai hidfőt, mely átjáróul szolgált a töröknek, meg
támadja és szétrombolja. J) Fegyveresei pedig a kanizsai és sziget.
vári törökök ellen folytattak lÓ04-bell győzelmes harczokat. 2)

Ezalatt a felső megyékben Bocskay hadai szerencsésen küz·
döttek s egész Pözsonyig a földet birtokukba vevék, s mig egyes
csapatokat Bocskay Morva pusztitására küldött (ló05·), Némethy
Gergely átkel a Dunán sPápát, Csepreget megvette, s az ide
gyüjtött urakat Bocskay pártjára téritette. Ujonan nyert pártfelei
segitségével Sümeget, Kőszeget, Szombathelyt és Körmendet el
foglalta, s a Dunántúli török őrséggel Ausztriát és Stiriát is dulta,
rabolta. De midőn győzelmes hadait a Dráván is át akarta vezetni
"Batthyányi Ferencz és Draskovits János b4nok, ~rinyi Miklós és
Trautmansdorf Zsigmond egyesült hadai által niegveretvén, Sümeg,
Szt.-Grót, Kőszeg s több más elfoglalt várak és városokból is ki·
szodttatott, Sopronyt pedig siker nélkül háborgatta s augusztus

$ végén'visszament a Dunán, Ujvár alatt Homonnay Bálinttal egye.'
sülendő."S)

E győzelem után Draskovits és Zrinyi Miklós elváltak a. se·
regtől, s' a Dráva mellé huzódtak, hogy ott őrködjenek.4)

Mint annyi rossznak és vereségnek oka a katonai fegyelmet
lenség, az 16oS·ik évben is, mint azelőtt, megvolt, s eltekintve a
kártól, melyet országszerte okozott, a legnagyobb mértékben nép,

.azerütlenne tevé a kormányt, mint a mely rablók és utonallók keze
által akarta czélját elérni. Ez volt oka annak, hogy Mátyás fő·

herczeg fáradozásai eredménytelenek voltak s a szünet nélküli
.harczok nemhogy növelték, hanem fogyasztották a kormány párt·
feleinek számát. Miként gazdálkodott a had? I "Szombathelyen
ha1;:tak va1éL nyolcz száz Istentelent Balont, kik a Vármegyében
tÜThetetlenkobor1ást és pusztitást tesznek vala. "5)

I) Istvlinffy XXXIII. 493.
2) Petth'i 156-7.

3) Horváth III. 403; Szalay IV. 441; Istvánffy XXXIV. 510; Kazy Hist.
R. a. 51.

4) PetthO 168:

5) Petthó 169"
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Ami Szombathelyen történt, mi Vasmegyében, ugyanazt el
lehet mondani mindazon hely€\kröl, hol német vagy más zsoldos
katona volt.

Bocskay győzelmes fegyvere mindig nagyobb tért hódított
meg részére s e szerencsés harczokkal szemben a kormány azzal
vigasztalta magát: "hogy megunja a magyar ezt az elkezdett dolgot
és ők triumfálnak. uI) De nagyon csalódtak, mert az, ki hosszas
megaláztatás után újra visszanyerte szabadságát, nem hajtja nyakát
önkényt az igába.

Bocskay győzelmeiben hazafiabb és nagyobbnak mutatta ma
gát, mint azt egy nagyravágyótól várni lehetett vpIna. Magyar
ország nagy része kezében volt, hadai diadalmasanvonultak előbbre

és előbbre, a török szövetsége és védelmében bizhatott, és mégis
vissz.autasította a koronát, a melyet Lala Mohamed nagyvezér neki
a szultán nevében nyújtott át. Megtartotta a fejedelemséget, de a
koronát nem fogadta el azért, "mert Magyarország törvényei szerint
tilos másnak koronát viselni, mig él a törvényesen megkoronázott
király.ui)

A törökkel szemben is' őrködött Magyarország jogai felett.·
Hálából a védelemért nem dobta oda az országot, nagyravágyásának
nem áldozta fel jogainkat, megvédte azt szövetséges társ és ellenség,
ellen egyaránt. Ha fejedelemmé választiisakor volt benne nagyra;
vágyás, ez tiszteletre méltó, mert azért akart t,ársai között el$6
lenni, mert önmagában legtöbb erélyt, akaratot és tehetséget ér.zett.
A történelem igazolja ezt, midőn győzelmét jegyzi föl élJ kitüzőtt.

elvnek s elmondja ,amá szerény körülményeket, melyek közt ez'
kezdetét vette. , , ',. ,',.;',

Bocskay újra és újra megújított harcz és hosszas béketárgyal~~,.

után végre megkötötte a békét 1606-ban, de ennek gyü~ölesét

nem élvezheté, mert már ugyanazon év. decz. 29cén megsZ'Ünr éln,-i;'
Az általa kötött béke I608~ban "bécsi bekekötés" czime alatt,ik·'
tattafott be törvénytárunkba, melyről egy sz~mtanu így ir: e
békekötés "minden nemzetségeket kirekeszte Magyarországból, kik

. Europának minden ré~zeiből és Ázsiából is mint hadakozásnak
szérüjére ide gyülekeznek vala, és az orBzágotés nemzetet ,ront
ják vala." 9)

I) Horváth III. 398.
2) H,orváth III. 406.

3) U. o. 42;7.
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Halálos ágyán is hazájáról gondoskodott. Maga köré gyüjté
párthiveit Kassára, hogy a békekötésben foglalt homályos, kétér
telmü kitételeket újra tanácskozás alá vegyék s kellőleg meghány
ják. Figyelmezteti őket egyes részekre, melyek talán figyelm,öket
elkermhetnék, melyekből azonban később nagy kár háromolhatnék
az országra.

Utódjául a derék, jeles Homonnay Bálintot ajánlotta az erdélyi
fejedelemségre. Szükségesnek ál1ftotta a fejedelemség fentartását ;
de ez Magyarországgal örökös békét és szövetséget kössön. Kor
társai általánosan hitték, hogya derék fejedelem Kátay Mihály
cancellára által mérgeztetett meg, kit még a fejedelem életében
börtönbe vetettek: halála után pedig, midőn Prágával való ösz
szeköttetéseinek nyomára jöttek, a hajduk Kassa piaczán fölkon
czolták.

, Bocskay által kivivott eredményt békekötés biztosította. A
király hüségében megmaradt főurak is végre belátták, hogy a
kormánynak eddig követett eljárását meg kell változtatnia; hogy
a békekötést, mely a jelen körülmények között kivánatos és üdvös
v~lt, végr~ kell hajtani; azt megszegni s így a viszály magvait
újra élhinteni nem szabad." Sokat szenvedett már a haza e tétovázó
eljárás következtében; a befogadott védők nyomorgatói, vendégeink
pazadó gazdái l'ilttek javainknak. Szükséges, hogy egyszer már a
magyar" maga legyen, ur hazájában, s ne legyen' koncz akóhoT.
loyagok számára; kiv4natos, hogy, az ellen és jó barátok továbbra
isvetekeave ne pusztftsák népünket.

R'udQlfazonban ]?ocskay halálának hirére- sem a bécsi, sem
a törerökkel kötött zsitvatorokl békét megerősíteni· nem akarta.
'E:#~t Mátyás' főherczeg Bécsben a főrendekkel tanácsot tart s
l608-ik. év elejére országgyülest hirdet. ,

,R..udolf e gymés yégzése!nek megakadályozá,sára Forgách
Fe,tenez -esztergomi érs~k-bibornokot a bécsi békekötés ellenére
1:le1ytartóvá nevezi ki s az' országgyülést későbbre, marezius II-ére'
.hivja össze: A T.l~ÍJ.dek azonban a Mátyás által hirdetett o~szággyü"

lés.en nagy számmal jelentek meg, melyet Rudolf egy leiratával .
'sZ;étoszll,Lt. .

A' királyi parancs ekkor már elvesztette varázse;eJ' ét, A.. \ "
rendek kifejtették vála~zukban, hogy ők a főherczeggel tüzették
ki az országgyülést, mert a legQ.agyobb· veszedelem pillanatában
királyuk által elh~gyattak~; hogy a bécsi szerződés, a zsitvatoroki
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béke végrehajtása elkerülhetlenü! szükséges; s hogy ők együtt
fognak maradni az ország, a korona megmentésére." I)

A rendek szövet.séget kötöttek az ausztriai rendekkel) gon
doskodtak az ország védelméről és a következő napon főkapitá

nyokat választottak. "Ezért a magyaroknak, kik adunáninneni
:Magyarországot védelmezzék Thurzó Györgyöt és Révai Pétert i

másoknak, kik dunántúl őrködjenek, Zrinyi Miklóst és Szétsi Ta
mást, az illyriai hadaknak Erdődy Tamást és Keglevich Györgyöt
a rendek beleegyezésével vezéreivé kinevezte. "2)

Zrinyi Miklós gyorsan haladott azon az uton) a melyet őseinek

tettei számára kijeleitek. Alig 5 éve) hogya nyilvánosság terére
lépett s már a Dunántúli kerület főkapitányává neveztetett ki. E
zavargós idő sok alkalmat szolgáltatott tetterejének kimutatására,
minek folytán kiemelkedett a középszerüségből, hazánk sorsát in
téző férfiak sorába lépett) olyan lett) kinek életére, működésére a'
hon számított.

Rudolf hajthatlan maradt s eszelős magaviselete által azo~

kényszerüséget idézte elő, mely őt a trónról való lemondásra vezette..
Rudolf a rendek végzéseivel szemben egy leiratot kiíldött P,ozsoIÍY~

ba febr. 23-án, a melyben a pozsonyi végzéseket ll}éltósft.g és te
kintélye elleninekmondja s azoktól meg~rősítését megvonjéi: ,Fel
szóllítja a rendeket, hogy hűtlenség'buna alatt az ilyeI?-ektöl.óva~

kp'djanak s mindattól távol tartsák magokat, mi a király tudta,
pa,rancsas beleegyezése nélkül vitetik végbe. ~ A I{a,ssai gyülé$~
ázonhan a pozsonyi' végzések~t' már febr. 25-én 'elfogadta; a hajduk.·
nak Bocskaytól nyert kiv~ltságaikat megerősítetteés 28-4n, a töröK
biztosokkal a zsitvat()roki békét a két gyülés egyetértőleg meg:
újította) sőt apr. Í9-én a morvákat is társakul eskettették a pozsoí!Yi;
frigyhez. 4) . . . . ' .

. Mi lett ennek a következménye? "Mátyás ekkor husze.tét
emberrel - köztök hatezer hajdu.-, és tizennyolcz ágyuval t.i.tb~p.
volt Prága 'felé) . Thur'zó György, Zri.nyi Mik,Iós, 'Bosnyák, Taniás,.

I) Szalay IV. 469' Katolla XXVLU. 769' • . . " • "
2) n I:'ropterea Hllnga~is, his' quidem, qui Cis-Danubiana~ Hungatiam tu~eq.tQTi

Georgium Turzonem, et Petrum Révaium,; aliis, quj lIltraDanubtllm ~xcubaren~, Nicolaíim,
Zrillium,. et Thomam .Szétsium; Illyricis copiis Thomam Erdődinm; et Georginm Kegl~.

vichium assensu Ordinum Duces. dedit." Kazy 74. Katona, XXXVIII. 806. Horv4th,

M. III. 442.
3) Katona X~VIII. 772.
4) Kerékgyútó ru. 183-



Pálffy István, Apponyi Pál vele, körülötte voltak. Znaj1l111ál aprilis
24-én négyezerötszáz morva hozzácsatlakozott. " J) Mátyás Prága
falainál állapodott meg s kényszerítette Rudolfot, hogy Ausztria
és Magyarország koronájáról mondjon le s Csehországban is őt

ismerje el örökösének.
Magyarországban ugyanezen évbe}]. Mátyást királylyá, Illés

házyt pedig nádorrá választották meg s miután a koronázási törvény
czikkelyeket megerősítette, megkoronáztatott.

A megelőző. zavarok és harczokból is már következtetni lehet,
hogy a koronázás előtti törvénykönyvben a szabad vallásgyakorlat
joga a királyság összes lakóira kiterjesztetett. A szabad vallás
gyakorlaton kivül a törvénykönyv szabályozta a nádor választását
és hatáskörét, az ország bel és küligazgatását.

Mátyás szelid kormánylata alatt elnémúlt a harczizaj s hazánk
a béke áldásait élvezé. Erdélyre ugyan Báthory Gáb or erőszakos

uralkodása szomoru napokat hozott, de akkor, mikor Bethlen Gábor
is elhagyta, elvesztette. hatalmát. .

Mátyásnak trónralépte biztosítá a vallásszabadságot. 1609-ben
IlléshÚY halála után a 2 kath., 2 prot. jelölt közül egyhangulag .
az ágostai vallás hive, Thurzó György választatott nádorrá. ki nagy
gondot fordított arra, hogy az új vallás egyházi kormánya rendez
tessek. Evégből 16 Io-ben Zsolnán zsinatot tartott, melyen az egyházi
kerületek kijele1ésén kivül ama határozat érdemel különös figyelmet)
mely ezen vallás Jüveinek házassági s egyél? egyházi ügyeit a
'kath.. püspökök joghatósága aiól kiveszi: E határozat, ha nem is
egyebet, de tollharczot' szült, melyben Pázmány Péter. jezsuita)
később esztergomi érsek-bibornok, Zrinyi Miklós, a költő és féter
gyámj,a tünt ki. E tollharcz . irodalmunkat egy örökbecsü müvel
"Kalauz" gazdagítá: . .
. ThurzQ GyÖrgy védnöksége alatt az uj vallás óriási elterjedést
nyert. Mátyás, ki a protestantizmus' szárnyain emelkedt:ltt idő előtt

'a: trÓnra, hazánkban 'ezt nem akadályozta meg, bAr szerette volna.
Ezkitünik a Lajtántú1i országrészekben tanusított magatartásá.ból, .
hol, a.zúj vallás terjedése elé akadályokat gördített.

, Az új vallás nemcsak a népben talált számos követőre, hanem
a főrendek közül ,is sokan hozzácsatlakoztak. 'A többek közt Zrinyi
Miklós és György is e vallást követték, s @ vallásnak századéves

I) .Szalay IV. 4071.
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fenállá::;át, mint annyi sokan széles e hazában, ök is 1616-ban meg-
ünnepeltélc. 1) .

Mikor lettek hi veivé az új vallásnak, azt a kezeim közt lévő

kutforrásokban följegyezve nem találtam. Már Zrinyi Miklósról, a
hősről ama vélemény volt elterjedve, hogy hajlott a protestantizmus
felé} "de ez eddigelé be nem bizonyított állítás, s semmi 'sem mutatja,
hogy gyanusításnál egyéb volna. <'2) De fia György VI. hajlott a
protestantizmushoz, ki az újítás hivével, Nádasdy Tamással szoro
sabb viszonyban állott} kinek fia Miklós VI.. Nádasdy Annával,
Nádasdy Pál nővérével kelt házasságra. De hogy György VI.
valóban a protestans vallás hive lett volna, vagy fiai: Miklós VI.,
György VII. mikor tértek át} azt nem találtam meg. Elég legyen
tehát az, hogy 1616-ban Miklós és György azok voltak. Nem való
szinütlen} hogy az ttttérés Thurzó nádorsága alatt történt, akkor,
.mikor a két Zrinyi nősült, vagy nősülésöket megelőző években,
kiknek mindegyike az új valláshoz tartozó családból választott
magának nőt.

1616. szept. 28-án neveztetett ki Pázmány Péter esztergomi
érsekké. Kineveztetése itt annyiban bir fontossággal, amennyiben

, a kath. vallás legbuzgóbb védője s terjesztője volt} kinek müködése,
gátot vetett a protestantizmus terjedésének s a kath. vallás fel
virágzását eszközlé. '
, ," ,Lángbuzgalma s talán leginkább emberismerete által csak
hamar több nevezetes prot. családot· megnyert a kath. vallásnak
s így okozá, hogy ,Bethlen Gábor támadásai nem voltak oly ered
ménydúsak, mint különben talán lettek volna. Ö volt az, ki IÓIg-ben
a Zrinyieket is ismét visszatéritett,e a kath. vallásra és igy Ferdi-
nandhoz is. '

De lássuk az eseményeket. EmHtettem, hogy mig Mátyás
hazánkban a protestantizmust türte} a Lajtán túli országokban ez
elé akadáÍyokat gördített, a mi által azonban meg is zav;:Lrtaa
békét. E tartományok követségek által a magyarok támogatását
is kikért.ék a po~sonyi egy~zmény, szövetség, alapján; .de a ma
gyarok tanácsokon kivül egyébbel' nem szolgáltak. Ezen országok
ban a forrongás folyton növekedett, mig végre lólg-ben lázadásba
tört ki, akkor, mikor Mátyás megszünt . élni.

l) Kazy 130•

.~) Salamon F. 652.



- 4° -

UMda. II. Ferdinánd (I6Ig-I637.) sokkal jobban ragaszkodott
a kath. valláshoz, mint }"fátyásj s igy még azon engedményeket is
vissza akarta vonni, melyeket Mátyás adott) vagy amelyeket
eltűrt s e visszavonás nemcsak örökös tartományait) hanem Magyar
ország prot. alattvalóit is nyugtalanitá. Ha nincs Magyarországban
vezér, talán ez meg is történik éi nélkűl, hogy a béke megzavartatott
volna; ha Erdély trónján nem ül prot. fejedelem, ki könnyen el
gondolhatta) hogy á végzett munka után rajta új at kezdenek.
Bethlen Gábor sokkal eszesebb uralkodó volt, semhogy ezt ki ne
találta volna s abból magának hasznot ne tudott volna hajtani. E
nagytehetségű trónkövetelő, gr. Széchen szavaival élve, "az első

es utolsó a felkelök sorá-oan) ki a szűkebb körű sérelmi térr(\! a
nagy politikai térre lépett) ki Europa föhatalmi tényezőivel nem
mint másodrendű) kérelmező fejedelem) hanem mint hasonállásu
hatalom lépett fel) ki a maga részéről a.nnyit képes ajánlani) meny.
nyit másoktól vár) és szövetségeseket) nem pártfogókat keres." Ily
vezér védelmezte Magyarország vallásszabadságát.

Csehországban kiűtött lázadás óriási mérveket öltött) átcsapott
Ausztriába) betört az uralkodó palotájába is. Magyarországban el·
harapódzott visszaélések megtorlására) .melyeket Bethlen "Querelae
Hungariae" czimmel ellátott nyilt levelében sorol fel) maga Bethlen
is fegyvert fogott) s kardcsapás nélkül hatalmába ejtette egész felső

Magyarországot. Ehhez járult az is, hogy az osztrák rendek is ha:j
landóknak mutatkoztak Thurnnal, a felkeles vezérével szövetkezni,
'mine:\>: következtében junius 5-én egy küldöttséget menesztettek a
Burgba) mely Ferdipánciot többnemü fontos engedményekre akarta
k~yszeriteni. És bár Gindelyszerint a monda körébe vág amaz
elbeszélés) mely szerint Thonradl polgár tettleg bántalmazta v~lna

.a Jántorithatlan fejedelmet, annyi tény) hogy a kemény sz6vitának
h.irtelencsak ugy lett vége) hogy a két nappal előbb Kremsböl Becsbe

i re)'ldeltdragonyoso~ Saint-Hilaire (nem Dampiere) százados vezetése
,a,latta vár udvarában megharsogtatták trombitáikat, mire a követség
od~bb állott. Bár Saint-Hilairesegedelme kimentette az uralkodót
a. vesz.edelemböl, a fölkelök csapata Ausztriából is kiszorittatott

4
q.e

a veszély, melyaz uralkodó trónját környezé, ezzel nem ért véget. I)
Bethlen háromszor vezetett hadat hazánkba. A cseheknek si,

került Bethlent szövetségökbe vonni (161g.)) különösen, mikor Bethlen

I) M. Bermann. Alt und Neu Wien 863.
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látta, hogy a koronázás előtti törvények figyelembe sem vétetnek}
s az országban az uj vallás hivei üldöztetnek. Gyorsan, miként a
villám, mely keleten támad s nyugotig elhat, támadott Bethlen
(szept. 3.) s november 25-én már Schönbrunnál állott hadaival.
Miután Boucquoit, Ferdinánd hadvezérét, ki csupán Bécs védelmére
szoritkozott, hova Ferdinánd is megérkezett, nagyobb csata elfo
gadására nem birhatta, visszatért Sopronba, hol a lakosoktól ünne
pélyesen fogadtatott.

Nem lehet csodálkozni, hogy a harczban, mely vallási jelleget
öltött, a Zrinyiek' is Bethlenhez csatlakoztak. A prot. Zrinyiek elég
példát láthattak, melyek nem igen tanusitották a vallási szabad·
ságot; a szabad vallási gyakorlat megértése pedig alkotmány sertés
is volt. A kormány tapin,tatlan eljárásával megsértette nemcsak a
protestans, hanem megsértette a magyar Zrinyieket .is, kik tehát
alkotmány és vallásuk védelme miatt állottak Bethlenhez. A magyar
sok sértést el tud türni, de alkotmányára féltékeny s ezt megőrzi.

Forgách nádor Bethlen felszóllítására Pozsonyba országgyülést
hivott össze, a melytől Ferdinánd eltiltotta hiveit. A pozsonyi
országgyülés napról-napra veszélyesebb jelleget öltött, mert itt oly
vádak hozattak fel, melyek egy része tények által bizonyittattak,
más része ezekből kifolyólag valóknak tartattak. S mindez elég ok
?L' király ellen fegyverre kelni -' mondák . - "s e felkelés törvény~

sz'e:r;ü, mert II. Endre arany bullája ilyetén esetbenellenállásr~ jo
gositja, felhatalmazza a nemzetet." l)

A nádor inditványt tett, hogy. először az elégedetlenség okait.
fürkészszék ki s ezeket nyújtsák be a királynak, hogy igy módjában.
legyen ezek megszüntetésével a közbékét helyreállitanl. Ez azop.ban
most nem fogadtatott el, sőt az ujabb.an felhozott ~á.dak még a
király személyét sem hagyták sértetlenül, midőn kimondták: hogy
választása törvénytelen, mert megvesztegetéssel eszközöltetett.'

. V égre' elfog~dták a nádor. inditványát, s az elégedetlenség
okait irásba foglalták s átadták Forgácsnak, ki ~nnekfolytán kérte,
kényszerítette a királyt, hogy az ügyek békés legombolyítása czél~

jábQl Bethle~hez biztosokat küldjön. Ferdinánd engedett sa 'béké~

tárgyalás kezdetét vette, mely sok, megszakitó jelenet után i622.
jan. 6-án meg is köttetett. .

Nem léhet czélom a béke hosszas t4rgyalását, az alkudozások

I) Szalay tV. 5102.



- 42 -

alatt folyt harczok eredményét, Bethlen királylyá választását hosz
szasabban tárgyalni, mert ez kitüzött czélomtól, a Zrinyiek történe
tétől, messze elvezetne; hanem az általános történelem vázlata
mellett megemlitem ama dolgokat, a melyek a Zrínyiek történel
mében a forduló pontot képezik és müködésöknek más irányt
jelöltek ki.

Jeleztem, hogy P~zmány Péter buzgalma nagyban támogatá
Ferdinand ügyét. De e hatáskörben nem annyira a diplomata sze
repelt, mint az egyházi férfiu, ki egyházának felvirágoztatását első

teendőjének ismerte. Térítési buzgalmát a legnagyobb siker koro·
názta. A legelőkelőbb családokból vagy 50-et téritett meg és vezette
vissza a kath. vallásra. I)

A megtéritett főurak neveit mellőzve, megemlítem itt csupán
Zrinyi Györgyöt, kit már 1619-ben visszavezetett a kath.-egyház
kebelébe s egyszersmind Ferdinánd hüségébe 2)

Csakis igy lehet megérteni Bethlen Gábor békehajlamait, és
természetesnek találni, mert ügyének· ily neves támogatóitól meg
fosztva, önmagára nézve jobbnak látta a békét. A Zrinyiek és velök
Forgács Miklós, Erdődy György, a Balassák, aJakosicsok és mások
áttérésök után nemhogy nem támogatták Bethlent czéljai elérésében,

.hanem egyenesen ellene dolgoztak és később a harczokmezejen
is ellene küzdtek. Ez okozta Bethlen bekehajlamait ; ez tarthatta
őt vissza királylyá való választása után a koronázástól, bár· a ko
rona kezében volt; ezért elégedhetett meg Erdély, 7 megye, Oppeln
es Ratibor herczegségekkel akkor, mikor hadai Pozsonyig haladtak ..
előre s az ország legnagyobb resze' kezében volt. .

Említettem} hogy a békealkudozások alatt sem nyugodott a
fegYv~r. Eien harczokban az ifju 20 éves Zrinyi György is részt
vett, s küzdött Ferdinándügyéért.~),De alig próbálkozott meg .az

l) .Puc~ Authore Petra Pa,zmano,. ac sociis familias illustres quinquaginla primis
$eculilllius annis a Lnlhero et Calvino secessibnem feéisse alibi memoravi." Kazy 132.

2) Szalay IV. 551. Kazy 1617-re teszi a Ziinyiek lI.ttérését. .Ivere in exemplum
Zrillii. et damnata sacra delestati sunt." (K~zy 131.)' A 22o.lapon pedig.rigyancsak Kazy
ig.y,ir az J625-ik évről: .Deiestati sunt novnm Euangelium: Georgins Zrinius - atque
municipia, quae sibi fortuna obstruxerat, ad e:lndem secum conditionem vocabant." Valő.

szinü, hogy az első helyen (l3!. lap) 1517 helyett 1619-. év értendő, mint tebll.t Szalay
irta·; a m.l1sodik helyen nem György, hanem Mikl6sről lehet csak sző, mivel már György
ugyis lI.tlért, lljm át nem térhetett s ha á.ttérés volt, ez nein lehetett másé, mint Mikl6sé.

3) Már 162I-benaz udvar Zrinyi Györgyöt Bécsbe hivja és felsző1litja, hogy siessen
Collalto segélyére, ki K6szegnél Batthyányi által szorongattatott. Zrinyi e felhivll.snak
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ellennel, már is félelmessé lett neve. A harczban vakmerő, a csel
vetésben kifogyhatatlan, s a legveszélyesebbre is vállalkozó volt

. ,
kinek tettei a hadfiak között csakhamar köztudomásra jutottak kik. ,
barátságát keresték, az ellen pedig félt cseleitől és fegyverétől.

Egy alkalommal Mátyás király példájára pór ruhát ölt s fát'
visz Kanizsára eladás végett. Maghagyja gazdájának, kit, mint
szolga követett, hogy hozzá szigoru legyen, ne sajnálja az ütleget
sem, hogyannál könnyebben félre vezethesse a török őrséget.

Csele sikerült. A pór ruhában) a szolgába:n senki sem gyanitotta a
félelmes ellent, ~i igy akadály nélkül körültekinthetett s figyelemmel
mindent megviszgálhéj,tott. Eltávozása után a cselt az őrség is
megtu.dta. "Ettől fogva a kanizsaiak nagyon féltek tőle, tartván
annak valamely cselétől, főleg midőn zsákmánynyal tova vonuló

. nemest üldöztek, a midőn vakmerőségökért meg-meg szoktak la
kolni".])

.' Ezen és sok hasonló vitéz tettei csakhamar őt magas állásra
emelték. Frangepán Miklós után Ferdinánd őt Rorvát-Szlavop.-Dalmát
országok bánjává nevezte ki, s e fontos állásnak 24\ éve daczára is

, teljesen megfelelt. .
Petthő. Gergely2) Zrinyi Györgyöt állandóan Ferdinánd párt

hiyenek mondja. Szerinte csak Zrinyi Miklós tért volna át Bethlen
pártjára, mit e szavakkal ir le Petthö az idézett helyen: "Az Urakban

'~é<;lig Eszter~ázy Miklósnál, az iffiu .Zrinyi G-yörgynél ~és ~ádasdi
ra.misn~l . több ném marada á., Tsászá~ hivségében. " Igy adja elő

Katona is, ll) ki Petthö szavait átveszi. Ezt látszik megerősite~i

Zrinyi Györgynek báriná való kineveztetése is. Mert különben alig
hih.ető, hogy György neveztetik ki az érdemteljes Miklós mellőzte

tésével, hacsak. a kinevezésnél a~ nem volt az irányadó a testestől

enged, fegyverbe állitja banderiumát, ezeket Kőszegre rendeli, 1\ hová ő már meg'~rke~ett.

nAz if~u Zrinyi György ott' vala ColaIdo mellett, kinek a s~olgái' Múraközböl mikor h?zzll.
mentek volna. II táborban, egy német faluban, miltor semmit nem vigyá-zml.nak magokra, és

. akItOrbalI köztök ki még ;z ágybaiÍ fekütt, Iii öltiizött, Ici cSllkózotl, .eg)' fó reg vel reá.ja1l
,ütének II Batthyá.nyi szolgái, és azokat mind föl"verék, és noha vitézül oltalmazzák vala
magokat, ele reú.jok gyíttálc a falut és, a tüzzel veszték öket. - E'lén julius nak $. napján."
Petthő. 194.

i) nEx quo deinoe fa,et~ hand p~rnm sane Canisiani terroris cpneeperant, semper
ab eo fraudis aliquiel melncntes; praeserti~ ubi nobilem semel a.bigente~ praeda!I!
rlliss~nt 'inseenti, nec immo.dieas temetitatiB suae dediBsent poenis. " Rattkay. 177.

2) Petthő J87.
3) xxx. 256.
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lelkestől kath. fejedelem előtt, hogy György minden körülmények'
között hüséget tanusitott a királyi ház iránt. Talán György nem is o''.

tért át, vagy ha tette is) csak batyja ösztönzésére, bátyja iránti
engedelmességből tette, vagy csak a 19 éves ifjunak a százJ.dos pro·
testans ünnepen való jelenléte vétetett áttérésnek. Nála tehát él vallás
nem birt oly nagy következménynyel, mint bátyjánAl, ki vallásától
vez~ttetve királya ellen Bethlenhez pártolt.

Az uj bán győzelmes csatározásainak hosszu sorával bizonyítja /
be, hogy a bizalomnak teljes mértékben megfelel. Kanizsa, Kosz·'··
taincza és más helyeken győzelmesen küzdött a török ellen. Ezek
azonban csak kisebbhatárszéli csatározások voltak, melyek azon
idők rendetlen viszo~y!i) a hadakozók helytelen felfogása szeri~t.
az általános békét nem zavarták meg s ily határszéli villongások
nagyobb háboruk szülőokává ritkán váltak. A hadilábot csak",
czimzetes fegyverszünetek váltották föl, s békebontásnak csak azt
tartottál,r, ha ágyukkal mentek a: szomszédra. A határvárakba:n:,~

paranl:snokló basák fegyvereseikkel rabolni jártak, a bánok e"
rablásokat megakadályozni vagy megtorolni tisztüknek hivék.

A harcz azonban nem volt egyenlő, nem igazságos. Mert mig
a török folyton támad,háborut visel, 'a fegyveres ugy)' mint, a
fegyvetteletLnép ellen; elrabolta a legbecsesebbet) a lakosság nejeit,
~yermekéit: acidig. a magyar .. ezeket csak. védhette, a foglyokat·
kiszal:ladithatta s· c,llak a fegyveres török ellen hadq.kozhatott. A

. tör.ök dul.fut, ,ége~, pusztít) zsarolja a népet s így erejében gyöIi'gfti; ,
(le a ;magyar apusztuIást n~m viszonozhatta, mert hisz ekk<>rtest· ".'
veret pusztította volna. . .

, Minélegyenlőt,lenebbek v~ltak .tehát· a fegyv"erek, melyekkel'~
kü,~dtek egymás' ellen;' annáL nagyobb V,.'olt .az elkeseredés. És'
Zii,nyi .György, az uj· bán, ez elkeseredést ügyesen . fel tudta: hasz·".:
nálni. Vitézsége -által,katoná.iba, uj lelket öntött, szerencsés csatá.·;
rozásai • harczkedvet szültek. "'ezédete alatt fegyv~reseikészek
voltak o bármikor is megtor~lni. il. török ..rablás~it, mert a' folytonos
győzelmek a csüggédést messze üzték. ' , .' .....

,,' J 62 3-ban a ~anizsai.tÖrökök heütnek. Muraközbe, és Kottori:
1l;e'l'Ü falut kirabQlt,á~. Deawartalékkal még tovább ::;e,m állhattak, j
ínl'lrt Zrinyi fegyver'eseimég ott reájok ütöttek, sokat lekas'zaboltak,'
a fti~ókat a, viznek,. szorítják, melyben' mintegy ötszáz veszett el. í ):
_~-.-~._ ., . ,. "",,'i~,t

,1) l'etthó 202,
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Zrinyi György emberszeretetének, vallásosságának is jeIét adta.
1624-ben, Pünkösd másnapján, iszonyu vihar tombolt Zágráb felett.
Villámok hasiták á.t a léget, a szakadó záport a süvöltő szél csap-

• kodta jobbra-balra. A villám leüt Szent-István királyunk tiszteletére
emelt bazilikába, azt fölgyújtja, a tüz az egész épületet fölemészti.
A kár nagy és helyrehozhatlannak látszik. A lakosok vallásossága
Zrinyi György példájára oly szép adakozásban nyilvánult, hogya
templom helyreállitva és a veszteség pótolva lett. Maga a bán
kétszáz tallért és annyi fát ajánlott föl, a mennyi az épitéshez
szükséges volt. l)

Zrinyi Györ~y buzgó katholikus lett.;rázmány Péter vezetése
alatt. Gondoskodása kiterjedt az iskolára is, hogy a gyermekek a
katholikus vallásban neveltessenek. Azon időben az elemi oktatást
á lelkészek vegezték, kiknek száma annyira megfogyott Bethlen
Gábor támadása idejében, hogy 10 falu közül alig egynek volt
r. k. papja és az elárvult szószékeket az uj tan hirdetői foglalták
el. Zrinyi György kora gondolkozásmódja szerint a prot. lelkeszeket
megfosztotta állásuktól, s több mint 20 kath. papot helyezett el
birtokán. 2). .

.Zrinyi Miklós 1ó2o-tól visszavonult életet élt. Utolsó tette
:B~thlen Gáborhoz való csatlakozása. volt. 162o-tól haláláig, 1625.
fu~~czius 24-ig, semmit sem találtam róla feljegyezve. Zrinyi Miklós

.•.•.• tel9:P:t~lyes állá st foglalt el, nyilv(l.nos téren való müködésénekbi
z6nnyal nyo~a maradt volna.. A történelem hallgatása igy tehát
nem mondhat kevesebbet, minthogy Zrinyi lelépett a nyilvánosság
teréről. Sem Rattkay, sem Petthő, kik különben pontosan följe-'
gyezték . a'Zrir;tyiek tetteit) nem emlitik. az inditó okot. Ily körül
mény;ek között nehéz itt véleII\ényt mondani, nehéz az okot keresni,

. mely Zrinyi Mil~óst a magányba vivé, mert a legegY$zerübb, mit
gondolh~tunk,' a betegség is elegendő, .. de nem zár ki más .~~Yéb
ökok&t. Lehet, hogy elhibázott politikai lépésnek' tartá :g:~thlen

pártolását; lehet,.. hogy öcscsének Gyorgynek pemakart ellenfele

I) nKec facile universum tepulaveris damnum, nec facile reparandum dixis~es:

Chrisliann tamen RegnicolaruU1 pielas quam uecessariu tam munifica fuit, praeeunte in
Comitiis ZrinioBano exemplo pio, ac numcranle ducenlos argenteQs nnmmos, qno9 Tha
leros vocant, tanlall),q\le lignorllm copiam, ,quae fahricae Ecclesiae sufficere videretur;
cllius Cileleri ,pio moti 'ze~o, iel ul1lcilii adllllere, quod ntclIllqlle iIlalum damnum tolerabi le

rodderet. " RlIcttkay 179'
.2) KazY22o,'
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lenni: lehet, hogy beteg volt. - Mindegyik egyformán megállhat
és mégis lehet, hogy ezek közül egyik sem; hanem egy negyedik
szolgált okul. Kérdés alatt van az is, megmaradt-e Zrinyi Miklós
aZ új vallásban, vagy öcscse példáját. követvén, visszatért s ha'
igen, I 62s-ben-e? Zrinyi Györgynek a kath. Ferdinándtól bánná
való kineveztetése azt látszik bizonyítani, hogy György' 1619,:ben
már áttért. Hogy tehát Kazy a 220-ik lapon György nevét emHti,
ez talán csak ismétlés s tette azért, hogy róla elmondhassa azt,
init a kath. vallás terjesztése körül fentebb felhoztam. Ha így van", .
akkor Miklós át sem tért, hanem a prot. vallásban maradt meg
haláláig. Ezen dologban veleményt sem mondhatok, mert kutforrá- ,
saim erről mélyen hallgatnak.

"Zrinyi Miklós meg-hala Tsáktornyán (1621.) Martiusnak 24.
napján." l) Gyermeket nem hagyott maga után,' miként azt W ag"
nemál olvasom, ki így. ir: "Miklós VI. élte virágában h(j.lt el,
kinek - ha hitelt adhatunk Bucellinusnak - a ki Miklós egy
második nej éről, Rimaszéchy Széchy Erzsébetről is említést tesz;,
első nej étől, Nádasdy A.unátál, nem volt gyermeke.' ,

Lajtán túl Ferdinánd tegyverére mosolygott a szerencse, mi
egy újabb szövetséget vont maga után Bethlen és a Lajtán túli
protestansokközött. Bethlen felkelése azzal fenyegette Ferdinandot,
hogya kívivott eredmények megsemmisülnek s ö elleneitőllegyőzve,

az azok által előterjesztett föltételeket' lesz kénytelen elfogadni.
Ily körülmények között minden erőt magához von, hogyellenei
közül megsemmisíthesse az egyiketl, még mielőtt a másik, Beth~en,

vele egyesulhetne,' örökös tartományait fegyvereivel eláraszthatná.' .
Minthogy a külháboruban is résztvett Zrinyi György, ennek

tárgyalása elöttszükséges ismerni az· okókat, melyek Zrinyinek '
ezen hadjáratban valórészvétét kivánatossá tették és fel.tüntetn'i.l
aidnind1tó okot, .mi á bánt hazánk há.tárain kivül vivott harczba ,
vezette, a melyre köteleZVE) nem volt. .

" . Vallenstein 1625. jun~ g"én neveztetett ki az összes császári
ha.dsereg parancsnokává. Jbdi iskoláját ö a magyarországi török:
1;láborukba~ kezdte, részt vett az esztergomi táborozásban, beutazta
a magyar Felvidéket. Ismerte amagyarok hadakozási módját; de

I) Petthó 203.

2) nNicolaus Vr. in' ipso tlore aelatis vitam clausit, nulla omnio sobole ex Anna ,
de Nádasd, ut' Bucellino fides haberi possit, cum Nicolaus alteram cJ11CllJ11e Conjugem::.
Elisabetham Széchy de Rimaszéch (lttribuit."
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különösen megismerhette a magyar könnyü lovasságot Bethlennek
r623-iki hadjáratában. Oktober Ig. és 20-án Szakolczánál vivott
ütközetben azonnal felismerhette, hogy a császári sereg gyöngesége
a könnyü lovasság hiányában gyökeredzik. Már Bocskay sem any
nyira a kard élével, mint inkább az által verte le ellenét, hogy
könnyü lovasságával az ellen éleImi szereit elfogta, folytonos zak
latásai által kifárasztotta. Bethlen megtanulta ezt Bocskaytól és
tervszerüen keresztül is vitte. Ö maga tesz erről tanubizonyságot
Thurzó Imréhez irt levelében, melyben ekképen nyilatkozik:" 12

ezer magyarral bizony 40 ezer németnek élését elveszem, táborából
kijárni sehova nem engedem, éjjel, nappal az' szüntelen való csaták
által' fenn ültetem táborostól, elfárasztom és semmivé teszem." I)

Ezen hadjáratból Wállenstein azt a tanulságot merítette, hogy
a császári sereg gyalogsága bármily erős legyen is, Bethlen Gábor
ellen semmire sem megy; de más 'ellenség ellenében is szükséges,
hogy könnyü lovassága elegendő legyen. Ez jó iskola volt W allen
steinnak, minek hasznát is vette.

Fővezérré kineveztetése után gondot is fordított erre. Wallen
stein megkezdte táborozását, gyülhelyül Éger városa, indulásra
szept. 3-ika volt kitüzve. 2) Az összegyült seleg 26,755 főből állott,
amelyben 4:522. lovas volt. 8) Már ezen első nagy hadseregben
Isolfl.no alatt 43.3 Horvátországban toborzott karabélyos volt, mely
egylovasezredet képezett. "A friedlandi herczeg, i!.gy látszik, a
dánhábáru folyamában jő arra a meggyőződésre, hogy leggyor
sabban s legbiztosabban könnyü lovas horvátjaival győzheti le a
dán királyt. Csak 1625. nov. 25-én intézkedik, hogy Lichtenstein
Miksa herczeg verbuváltasson 1500 horvátot; s csak 1626. jan. 7-5n,
hogy még ezekkel együtt 500 magyart is 'táboroztasson, U~) "denn
(die ungern) sein bessere Tschata Reütter aisz die Crabliten.u~)

Magyarországban toborzott sereg elég jókor érkezett meg, hogy
a dessaui 'hidfőnél vivott döntő ütközetben résztvegyen (1626. apr:

.25), melyetWallenstein tulnyomó lovassága döntött el Mansfeld
ellenében.

Még a dessaui győzelem előtt kért Wallenl)tein magyar kőnnyü

I) Bethlen Gábor kiadatlan levelei. Szilágyi Sándor. Budapest, 1879' 199' l.
~) Dr. Ballagi A. WallensteinH. lcarabélyosai 1882.. 81.

3) U. o. 84.
4,) U. o. 85.
5) U.··o. 92.



lovasságot, melynek mikénti megszerezhetése végett Ferdinánd
Eszterházy Miklós nádor tanácsát kéri ki. Eszterházy a magyar
katonaság felállítása és vezetésére Zrinyi Györgyöt és Nádasdy
Pált ajánlja a királynak, kikről hiszi, hogy ezer-ezer lovast örömest
kiál1:1tanak. Az udvar magyar politikai és hadügyi dolgokban
Eszterházyra hallgatott, kinek tanácsára tehát a király Zrinyi Györ
gyöt Bécsbe hivja "s felszólHtja, hogy külháborura toborozzon ezer
horvát vitézt. A bán) mint a drávántúli részek főkapitánya) az
insurrectio természetes vezére. De külháborura nincs kötelezve.')

Mi vitte Zrinyi Györgyöt arra) hogy ezen ajánlatot elfogadja?
E kérdést Zrinyi egyénisége fejti meg. Fíatal) 28 éves harczos volt,
kit öregapja) a szigetvári hős) családjának hagyományos lovagias
erényei) de első sorban harczvágya nem engedett nyugodni) bár
várható volt, hogy Bethlen közelgő támadásakor a török sem fog
tétlen maradni. Ugy is történt. Zrinyi azonban, ki eddig csak határ
széli .csatározásokban vitézkedhetett) kinek csak most nyilott először

alkalma ország-világ előtt kifejteni katonai erényeit, nem várhatta
be ezt az időt; hanem elfogadta királya ajánlatát) és Ferdinánd
beleegyezésével a bánságot Erdődy Zsigmondra bizta.~)

. Össze foglalva tehát az egészet azt mondhatjuk, hogya császári
sereg nagyobb erőkifejtésre képtelen volt) azért) mert eddigelé nem
volt könnyü lovassága) a könnyü lovasság hazája pedig Magyar
ország. Ezt j6l tudta Wallenstein) de nem feledte el azt sem) hogy
a magyar a német mellett magyar ellen nem harczol) ily harczban
megbizhatlan. 1619~2,I-iki hadjáratban majdnem az egész királyi
lovasság átpártolt a fejedelemhez. "A' Tsászár fogadot vala ugyan
számos Magyar hadat, de mihelyen Ersek-Ujvár felé indulának) el
hagyák a' Németeket és ottan Bethlenhez állának" 9) A 'magyar a
világ legjobb könnyü lovasa) de vak eszközül felhasználni nem lehet..
Ezért kellett Wallensteinnak ha,zánkdéli részéről toborzani, toborzani
a llorvátok közöl}kiket még Bethlen ellen is lehetett használni. Igy
tehá.t Zrinyi Györgyöt) az insurrectio természetes vezérét elkerülni
nem lehetett; részvéte a birodalmi harczban kivanatos .volt.

Zriny~ György pedig elfogadta e meghivást} erre fiatal vére}
harczvágya vitte.

Zrinyi vállalkozásának Wa1lenstein nagyon megörült) ki az

l) Ballagi A; l IG.
2) :B,attkay lSD.

3) PcttM 196.
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előkelő, családok gyermekeit mindég sJ-Ívesen látja hat2seregében s
partfogolta is, mert ezek' nem pénz vagy zsákmányért harczoltak,

. hanem becsületből,

Alig fogadta el Zrinyi az ajánlatot, már is kitüntetésben ré·
szesült, bár ez később, mivel fiatal volt s Wallenstein őt a hadban
tapasztalatlannak hivé, csupán csak a czimre olvadt le. "Zrinyi
grófnak csak a czime legyen ezredes és a könnyü lovasság főnöke.II I)

Wallenstein ugyanis amint meghallotta Zrinyi ajánlatát ipától,
gr. Harrach Károlytól, azonnal sietve válaszolta: "Utam leveléből

megértettem, .' hogy. Zrinyi gróf horvátjaival 'ki akar jönni (t. i. a
birodalomba), szivemből örvendek rajta, kérem Uram minél hama·
rabb üsse nyélbe a dolgot, ,. és az összes könnyü lovasság ·főnöke

(Capo vber aUe die leichte Reütterey) czimét adassa neki, mely
rangra nézve nyomban a gyalogság vezérőrnagya (General-Wacht·
meister) után következik'I.2) , o •

, Bár csak czime hagyatott meg Zrinyi Györgynek) mégis nem·
'csak' a maga, de a vele megérkezett Orehóczy ezrednek is parancs
noka volt. Igy irja ezt le Petthő Gergely: "Anno 1626. Ezenközben
Zrinyi Györgyöt a Horvát o Országi Bánt, a Császár Imperiomba

.,bocsátá ezer lovon való Katonával) az ott való hadnak segítségére
.Bolestáner3) H;erczeg mellé, ki. ez esztendőbeit mind mellette hada·
Y:1i,ozott. Zrinyivel azért ezek a Hadnagyok voltak oda: Bakács
"';~~fka:s, Dovolicl:t György, Eörsi .. 0 Sigmond és Mikulics László,

ezek az ö maga öt· száz lovasi között mindenik száz lovon' való
Katonának volt Hadnaggya. Az OreM ezy Ferencz öt o' száz lovasi .

,között pedig Orehóczy LászlÓ; ürehóczy Gáspár és Patachich János,
ez 'is mindenik száz száz Katonának volt Hadnaggya, kikkel Thót
Országból és Horvát Országból sok fő emberek és iffiu legények
mentek fel u •4) o

.' Zrinyi dandárát gyorsan szerelte föl, o 1626. jan. első'napjaiban

vállalkozott s a következő. hó elején már teljesencsatakészen állott..
"Zrinyinek sietnie is kellett a fölkészüléssel, mert Wallenstein azalatt
~.öntő .ütközetre gyürkőzik, s, az .erről pontosan, értElsült ellenfél
:inegelőzhei:né a támadásbanu•5)

I) G~. Harrach.levéltár. Ballagi'nál Ip.
~):U. o. 118.

'3) K.iizbe~zédhel1 reuc\esen igy, vagy Friedliinc\.crnek hivtlÍk Wallensteint.

4) PetthlS. 207•.

S) Ballagi 1,20.
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Az egyik horvát ezred Zágrábból, a másik Zrinyi alatt Mura
közből indult Köszegre, I) hol több napig kénytelen szünetelni. Innen
Sopron Sziglósra itt a Dunán átkeP) s Bécs közelében Enzersdorf

} I ,

vagy Inzersdorf és .Laa falvakban megnyugszik. Innen Egerbe: a
bayreuthi terület, a bambergi püspökségen keresztül Kronach város
kába ér.~) Ekközben Wallenstein arról értesül, hogy a dán király
nagy csatára készül. Megszállja tehát az EIbe mel1éki tájakat, Til
lyvel összeköttetésbe lép, miáltal a liga és császári sereg előnyt

nyer a viszálykodó protestans vezérek fölött.' Midőn pedig Mansfeld
a dessaui hidfőnélWallenstein által határoi ottan megveretett s csak
serege romjaival menekülhet~tt Szilézia felé, IV. Keresztély is vo
nakodott .nagyobb ütközetbe bocsájtkozni. ,De Mansfeld ujra össze
szedi magát} seregét kiegésziti s ekkor követni akarja Bethlen
utasítását. Hogy ebben megakadályozza őt Wallenstein, Keresztélyt
Tillyre bizva Mansfeld üldözésére indul. Parancsot kÜld tehát Zrinyi
hez} hogy az előbb meghatározott menetrendet abban hagyva} torony
iránt vágjon éjszaknak s minél előbb csatlakozzék hozzá. Igy jut
tehát Zrinyi dandárával együtt a Saalfeldre, Thüringián keresztül
Erfurtba és jun. 8-án Ascherslebenbe, 'hol Wallensteinnal állandó
érintkezésbe lép} .1) S az egész háboru alatt parancsnoksága alatt
marad, ,miként Petth~ följegyzé: llBol~stáner Herczeg mellé} ki ez
esztendöben mind mellette hadakozott". fl)

És valóban, jun. B-tól' egész haláláig Wallenstein hadseregéhez
tartozott s az Elbe vonaltól egész a Morva folyóig egyszer elö
csapat} másszor utócsapat gyanánt, mindég a főseregnél van Zrinyi
lovasaival együtt. '

Bethlen Gábor mégmindég nem mozdult. Ferdinánd és' Esz
terházy'bár minclent' megtettek} hogy Bethlen befolyását a Portánál

,nWg'semmisftsék} ez nem sikerült. A Porta mindent Bethlen kiván
ságaszerint tett} neki megadta az engedélyt a támadásra} sőt segélyt

'is', igért s Bethlen még sem mozci.ult. Előérzete volt) hogy a hadjárat
neIl1'. fog sikerülni.

.A szö~etségesek elé határozott tervet terjesztett) melynek ér
telmében, mig IV. Keresztély dán király Tiilyt foglalkoztalja) addig

l} U. O. 12~.

2) U. o. 127.
3) U. n., 130.

4) U. o. 13;!.

S) Petthö. 207.
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Mansfeld és János Erneszt weimári herczeg hadaikat Sziléziában
egyesiti~ s ott öt bevárják. Mansfeld azonban mielőtt egyesülhetett
volna, Wallenstein által Dessaunál megveretett s serege romjaival
menekült Szilezián keresztül Magyarország felé.

A dessaui vereség nagy csapás volt a szövetségesekre nézve
akár W allenstein Tillyhez csatlakozik, akár Mansfeldet üldözi.
Bethlen ezért, de "még inkább óhajtá elhalasztani a hadjáratot,
miután hirül vette, hogy a bécsi udvarnak sikerült a franczia királyt
az angollal összeveszíteni, minek következtében Lajos király nem
csak a protestans fejedelmek szövetségéből, melynek· egy idő óta
főtagja volt, kilépett, hanem ellenséges szándokai által Jakab ki
rályt.is gátolta a protestans unio segélyezésébenu. 1). Ily körülmények
között Bethlen még mindig tartózkodó állást foglalt el s remélte,
hogy szövetségesei is beleegyeznek a hadjárat elhalasztásába. Ta
nácsai azonban nem fogadtattak el, mert Wal1enstein ekJcor már
Szileziában üldözte Mansfeld megvert hadát a helyett, hogy Tillyvel
egyesült volna, mi Keresztélybe reményt öntött.

Bethlen tehát aug. 16-án fegyverkezni kezdett, s "gyors hadi
készületei közt aug .. 21-én kelt levelében, mintegy támadása hirnökéül
hét nehézségi pontot terjesztett Ferdinánd elébe".~) A választ azon~

ban meg sem várva, szept. 7-én megindult Gyulafehérvárról s 2s·én
már Füleknél ütött tábort. .

J. Wallentein egyszerre kapta a hirt, hogy Mansfeld áttört a
J Kárpátokon, hogy Bethlen felkelt s szokott gyors'asággal közeledik

Mansfeld megmentésére. Wallensteinnak tehát terve, hogy Mans
feldet Magyarországt61 s igy Bethlentől támadása esetére elvágja,
füstbe' ment, t s igy most ö jutott azon helyzetbe, hogy Bethlen és
Mansfelddel egyszerre lesz kénytelen verekednLNem is gondol
már többé Mansfeld üldözésére, hanem azon munkálkodik, 'hog'y~i,
udvar siessen békét kötni Bethlen GáborraI. 8) .

De Mansfeld még nem egyesült Bethlennel s így Wal1ensteinc
nak - azon eshetőség esetére is kell magát biztositani, hogy mig
Bethlen ellen küzd, fedezve legyen Mansfeldelleneben. Ezért a
Vág"vonal őrzésére Zrinyi horvátjait rendeli.

Ezen intézkedéséért Wallensteint a legkülönbözöbben itélik meg.
Karunk els~ történetirói, Horváth, Szalay és számos követői

l) Horváth nl. 603.
2) U. o. 604.
3) Ballagi 142.
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Wallensteint kora legnagyobb hadvezérének mondják; abban a
korban azonban minden hadjártas magyar 1) Wallensteint a leg
tehetségtelenebb s legvadabb hadvezérnek tartotta.')

Dr. Ballagi Aladár, ki nagy előkészülettel fogott Wallenstein
élettörténetének megirásához, az annyiszor idézett munkájában ezen
intézkedését Wallensteinnak nem a nagy hadvezérnek tulajdonitja,
hanem a szeszély és az ellentétes érzelmek által annyiszor vezetett
embernek. '

Ha azonban a dolgot közelebbről vizsgáljuk, úgy találj uk,
hogy ezen intézkedése a vezér érdeméből mit sem von le.

Wallenstein Horvát éi; Tótországban toborzott Zrinyi dandárát
a Vág·vonal őrzésérerendeli. Erre Ballagi ezt mondja; "Wallensteinnak
Vág·Ujhelyben erős hátvédet kell hagynia, de mivel a hátvéd ren·
deltetéRe az erős gyalogsággal levő Mansfeld feltartóztatása : a
hátvéd nek nem könnyü' lovashorvátokból, hanem német mihez
gyalogságból kéllett volna állania. Annyival is 'inkább, mert a
Bethlen könnyü lovassága ellen arczaI támadó fősereg e miatt
összes könnyü lovasságától vált meg." ;;)

Vizsgáljuk meg tüzetesen e pontot. Mig Wallenstein Galgóczra
. ment, hátvédül Galgócztól Vág uj helyig a Vág-vonal őrzésére rendeli

Zi'inyit horvát karabélyosaival. Zrinyi dandára azonban nem csupán
könnyü lovas ezred; hanem oly katonaság, maly lovon és gyalog
egyaránt harczol. I-Iisz maga irja Ballagi ugyanazon munkája elején:
nA karabélyos ,lónsság jellemző vonasa, hogy fölveszi magába a

,', d~fensivelemet, a löfegyverek alkalmazása által. Ekkép oly benRő

értékre tesz szert, minőt egyéb lovasság csakis különböző fegyver
nemekkel való egyesités után nyer. Gyalog-szerrel ép úgy harczolhat)

'mint lóhátJn, S a horvát harczult is gyalog vagy lov0n egyaránt." I)
'J:ia m~g figyelembe veszszük azt,hogy Vág-Ujhely Galgócztóllég

vúnalban 30 kilumóternél messzebb van, ,melynek őrzése, ha gya·
~Qgság által öriztlitik} na.gy számu gyalogslgot ve~t voln:J., igénybe,

!J Es~terl\l\/Y :l1ikI6s nádor, Sennyei Islván, Kemény J{mos j a torlénetirók kötől

~~~~~~ , .
. ;1) Sennyei István et ügyben így ir szep'. 7-én a n6.dorhot: "Soha sem láttam
OlYlIlI dalgot, Ii('f!y Zrínyi uram hnd(\t' mindcniilt logutól jártass,\ lll. hercteg (t. i. 'Wal
lc:nsleiu). His cIlIInnak kellcn"e .nyelvet fogni, éll:st cs egyéb szükséget hajtani. Elhigyje
n.agys~od. ho~y szintén úgy félek én anuak lll, emhernek dol;ait{'l, nlint Mansfcldto:H•
.'~1\gy lizs~cr joIJL.an." A kismart()~i fólcv6ltárMl. J3nllaginál. 148 .

3) Ballagi 143.
4) Ballagi 'I r.
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azt mondhatjuk, hogy Wallenstein más katonq.ság által hadseregéből

nem őriztethette jobban e vúnalt, mint a kar~bélyosok által. Zrinyi
parancsnoksága alatt 1200 karabélyos volt, s ha még hozzá veszszük
1s01ano alatt álló horvát ezredet (433 fő), akkor is csak 1600 fö,
mi nem igen apasztotta a fösereg számát, a várakozásnak még is
megfelelt. A horvát karabélyos, - közöttük kevés magyar is volt,-':""
mint luvas uralkodott az egész vonalon; fegyverneménél fugva
támadását, előnyomulásátis visszaverhette annak a seregnek, amely
éppen a lovasság által veréte~t le,' a melytől tehát legjobban tartott.

Ugya.nazon helyen azt mondja Ballagi: ."Annyival is inkább,
mert a Bethlen könnyü lovassága ellen arczczal támadó fösereg e
miatt összes könnyü lovasságától . vált meg. 'I l) Ezen intézkedését
tette Wallenstein szept. 7-én, ugyanezen nap indult meg' Bethlen
Gábor Gyulafehérvárról. ~) Bethlen tehát nagyon messze volt a
császári hadseregtől, a támadás még a messze jövőben volt. De
különben is remélte, hogy a milwrra Bethlen a leggyorsabb me:
netben megérkezik, akkorra Eszterházy Miklós nádor alatt álló
magyar hadakat magához vonhatja, s így a hiány nagyon is lesz
pótolva a tizezernyimagyar had által, melynek legnagyobb része
könnyü lovas volt. Így is történt. nWallenstein pedig, ki ed~ig

Mansteldet és Ernő herczeget tartoztatá, üzésökkel felhagyván, 32

ezernyi hadát, mely Zrinyi György alatt egy horvát dandárral,
:Ersekujvárnál pedig Eszterházy nádor magyar hadaival 40ezernél
többre szaporodott, egyene;>en .Bethlen tábora felé vezette.":') Wal,

.lenstein Ersekujvárra étkezett szept. 26-án, '1) Bethlen pedig 25-é~

Füleknel ütö.tt tábort, 'I) e két helynek pedig távolsága légvonalbap;
127"5 kilometert tesz. Wa.1ltmsteintehát it,t sem hibázott.

hja továbbá Ballagi;' ,,,Ámde Wallensteinnak saját leveleiböl,
kimutatható, miszerint tisztában van azzal, hogy Bethlen tömér4e~

lovassal jő) kiknek támadását nem birják meg az ő németalföldi
vértesei; hogy ha védelmi állást foglal, oda van seregestül. uUL
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy azon leveleket, .melyekböl Ballagi
ezen állítását merítette, akkor irta Wallenstein, mikor még a nádor

l) Ballagi '44.
2) Horváth III. 604.
3) Horváth III.' 605.

4) Ballagi 148.
5) Horváth M. III. 604.
6) Ballagi 144,
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nem csatlakozott hozzá, és levelei ennek fölkészülését siettette. De gr.
Harrachhoz irtleveleibóP) nem lehet azt kimutatni, hogy védelmi harcz
esetében az ő meggyőződése szerint a sereg elpusztul; hanem csak
azt, hogy nem tanácsos neki védelmi harczot folytatni; támadót
pedig nem kezdhet Bethlen ellen, mert nincs könnyü lovassága.
Leveleiböl az idézett helyek tehát csak azt mutatják, hogy ő nagyon
jól ismerte a németországi harczokat, ismerte Bethlent és hogy
serege, mely Dessaunál győzedelmeskedett, nem mérkőzhetik meg
Bethlennel, mert e seregnek nincs elegedö könnyü lovassága. Ezt
sürgeti tehát csak s mihelyt ern/H biztosíttatott, Bethlen elé vonul,
vonulása közben fölveszi magába a magyar hadakat. Ballaginak
tehát mé~ ezen vádja: "oly intézkedéseket tesz, melyek sajá.t meg
gyöződésével ellenkeznek" az elözményeknél fogva maga magától
elesik.

Wallenstein bék~t akart Bethlennel. Sőt ha még többet mond _
seregéről, több hiányokat fed föl, ezek is csak azt bizonyítják, hogy
békét akart. De hisz mindezek daczára maga Ballagi is megmagya
rázza ezen tények okait a következőkben: "Wallenstein egész
életében, mint .katona is mindig többet ád politikára, mely machia
vellisticus fogasokból áll: mint szorosan katonai intézkedésekre. (12)

Wallenstein békét akart s éppen azért küldte gr. Harrach
utján a kormányhoz ily értelemben szerkesztett jelentéseit, hogy a
kormányt békére hangolja, vagy ha ez nem sikerül, olyerősítéseket

v,onhasson magához, melyek képessé teszik őt aTra, hogy nagy
eUenfelével, Bethlennel is megmérközhessék. Wallenstein nimbusát,
g;yözelmes hadvezéri hirét nem akarta koczkára tenni, ezt tataroz
[atta. Mert hisz Magyarország n,em volt azon talaj, melyen nagy
jö-Jöjé.t megalapfthatta volna; itt nincsenek lefoglalható herczegségek,
orszagunk területéből nem lehet kiszakítani egy fejedelemséget;

-<::-Zéljat itt el nem' érhette, mért küzdött volna itt?
Védelmi harczot folytatott volna ,itt s 'intézkedéseiböl jelenté

seivel ellentétben is ez tünik ki. Drégely-Palánkán okt. l-én tartott
.' h.a;clitanác$ban "a magyarság és Wallenstein homlokegyepest ellen·
~ezö •.• haditerve, szakadást idéz elő. a császári táborban. (t I) Ez csak

l) .•es ist nicht rathsamb das ich sola defensa, stehe;u .defensive zu kriegen' ist
nichLratbsamb i U .der Feind (Bethlen) wird ein groszen Quantitli.t von Cavallerie mit
bringen: meine Niederliindische Reilter seind dessen nicht gewöhnt. u Gr. Harrach levél
táTából. Eallagiuál 141.

1) Ballagi 145.
l) Ballagi 152.
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úgy történhetett} ha a magyarság támadólag, Wallenstein pedig
védőleg akarta magát viselni. A táborban, a haditanácsban ezt nem
lehet~tt eltitkolni; de igen azon jelentésekben, melyeket az udvarhoz
küldött. Vagy azt hiszi Ballagi, hogy Ferdinánd, kinek szövetsé-,
gesei Tilly vezérlete alatt Luther am Barenbergnél (a}lg. 28.) di)ntö
gyözelmet arattak: IV. Keresztély dán király fölött; 't dolgoknak
reá nézve ily kedvező alakulása közepette is békét kötött voltia
Bethlen Gáborral ? Én ezt még elgondolni sem tudom. '

Ezen kitérésre szükségem volt, hogy az események további
fejlödésénél annál világosabban utalhassak Wallenstein békehajla

, maira, s hogy ez nem akkor keletkezhetett, mikor Drégély-Pálánkához
J ' . J

legkeletibb táborózásjhelyéhei ért, hanem Magyarországpa .jöve.,
. telel~or tett első jntézkedé.seibÖI is már az tünik ki. Sokkal közelebb
volt 'már Wallellstein czéljához, semhogy be ne látta, volna azt,
hogy tervének v'alósitása végett nem Magyarország csatatéreit kell
felkeresnie. ' ,. .

·Mansfe~d Beszterczebánya felé vonult s igy tovább Zrinyinek
,ne'm kellett öri,zni a Vág-vónalat. ,Egyesült tehát a. fösereggel:

Mansfeld megmenekülése hirére Magyar-BróeÍban Wallenstein
haditanácsot tartott, melyben a herczeg' _"keményen összetüzöU'
?rinyivel és Schlickkel."I) EzvGlltaz: első összekoczczanás. Ha

,ZrinyiSchlick által támogatva nem is tudta ,kivinni azt, hbgyWal-,
iJ,!enstein támadólag lépjen fel; azt azért mégis elérte) hogy a se~eg, ,
j(ffiegmozdult.' ,
" Szept. 26-án iridul meg ,a sereg Érsekújvárróls gyors mene'

'tekben Léván keresztül szept. Jo~án Drégely-Palánkához,ér. ' '
Mansfeld szept. 26-án egyesül ]anos ,Ernő'weimári herczeg,

seregével, melynek k6nnyebbeszközlésére Bethlen elöhadát Mansfe(d "
eié küldte, Murtéza basa pedig Nógrádot vivta:. I~y t~hát B7thiEm<

Gabor akkor, mikor szemben állt' a császárinadakkal} sem Mansfeld,

5,em a törökkel még nem egyesült... '. , '. .,.. "...,
A c~ászári seregnek jobb szárnyán v,oltZrinyihorvátjaival.'
Nógrádot 'ostromló török elöőrséi'és ZriNYi'. dandára, közt

Nagy-Oroszinál összeütközés történt, melybenZrinyineK: ISO empere:
elesik, maga is ,'megsebésül.Ezen csat~hozásról emlékezik meg
Horváth Mihály, midőn azt mondja: "WaUeristein. és Eszterházy

I) Ballagi I f6~
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annyira megközelítik a fejedelem táborát, hogy az előhadak már
többször csatáztak. (ll)

Rattkay, ki a Zrinyi családról pontos jegyzeteket közöl s
mindazt összeszedte, mit e család kiválóbbjairól talált, ezen csatá
rozás leirását a következő történetkével toldja meg: a csata végez:
tevel "egy ~levágott föt visz Wallensteinhoz, mondván: igy, kell
üldözni a császár ellenségét, így kellene diadalt aratni. Wallenstein
igy felelt: láttam én már elég levágott föt; mire Zrinyi: láthatott
már eleget, de egyet sem vágott le. (12)

Ugyanezen nap Zrinyi dandárát visszahivj ák a táborba, hol Wal
lenstein szigoru rendeletet bocsájt ki minden csatározás ellen.

De mi történt eddig? Bethlen, hogy tulnyomó erőt .talált Wal
lenstein parncsnoksága alatt s ő sem Mansfelddel, sem Murtéza
basával még nem egyesült, hogy időt nyerjen ezekkel való egye
sülésre, Esztetházynak békét ajánlott. ~)Eszterházy tudatta ezt a
királylyal. Bethlenbékeajánlatára a nádor Wallensteinnak azt a
tervet ajánlá, hogya fejedelmet birják semlegességre, s ők ezalatt
a Nógrádot ostromló törököt semmisitsék meg. ,E ~ervet ;'zonban ne~
fogadta, el Wallenstein, "mert attól tartott, hogy ezzel egy nagy
török háborura adhatna okot. Okt. elején haditanácsot tart) mely
ben előadja, hogya rossz idő Jolytán a sereg élelmezése fenakaci~,

az ellenség békét kert, elvonult s igya hadjárat elérte czélját, most
már vissza.vonulhatnak. Wallenstein e tanácskozás eredményét
megküldte a kormánynak azon hozzáadással, hogy ebbe egyhari
gulag beleegyeztek..Ezen jelentésnek azonban' csak az első része

, igaz, az utolsó csak az udvar félrevezetésére szolgált. Mert Ferencz
Albert herczeg, a magyarság, ezek közt különösen Zrinyi a·leg
hé'yesebbeo sürgették, hogy Wa,lleosteintámadja meg Bethlent,\
'mierőtt az szövetségeseivel egyesülhetne:1)

Mig ezen' vitatkozások tartottak, Bethlen magához vonta
Murtéza basa IB ezernyi török hadát, okt. I"SÖ és 2-ka k?zti éjjel'
Szécsény felé vonult, s .ott eg)'iesült Mansfeld és Ernö herczeg , 8
ez~rnyi kifáradt és kiehült hadával. Ö)

')HorvllthIII. 605. ,

'1.) .Allato in cönspectum Wallensteinii praeciso capit~: ita, inquit, hostis Caesa.ri~
persequendus, ita victoria,paral)da foret; At plura\ inquit Wallensleinus, trtincata iam ego
vi~i capita ; cui ille, plura fortasse lruncata vidisti, sed non truncasti plura." Ruttkay ,18 o.

3) Horváth 605. .

'4) Ballagi IS3·
5) Horváth 605.
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Wallenstein most még kevésbbé akart megütkőzni, de maga
Bethlen sem akart "a lovasság kifejtésére különben is alkalmatlan~

szük földeken derék-ütközetet adni." I) Igy tehát mikor Bethlen
Szécsényben egyesült, Wallenstein is visszav~>nult.

Wallenstein seregé v el ugyanazon uton haladt vissza. Nehogy
azonban a fejedelem könnyü lovasságávalőtüldözőbevegye, Schlicket
5 ezer emberrel okt. 2-án Léváról a törők által megszállt ipoly
damásdi váracs elfoglalására küldi; okt. 12-én pedig Zrinyit is a
Garam és Ipoly torkolata felé rendeli. Mig tehát a fösereg Kom
játhiból Érsekujvár ,felé veszi utját, Zrinyi Kéméndnéla szintén
visszavonuló Schlickel találkozik.
. Bethlen ugyanazon uton követi Wallensteint s okt. 13-án

Ipoly-SághC?n nyugvót tart. 2) Tovább azonban nem kisérheti a
fősereget, mert ánnak a veszedelemnek tenné ki magát, hogy mikor
ő, támad, Schlick is visszafordul s két tüz közé jut. Gyorsan tehát
átkel az Ipoly .és Garamon és Kéménd alatt Schlickre üt. A tá·
madas sikerült, Bethlen Schlick hadát szétszórta.

Zrinyi György megfogyott ezredét Érsekujvárra, majd Sellye,
s itt a Vagon· átkelve Nagy-Szombatba vezeti, honnan nov: 3-án
Be-regszegre, Galgóczczal átellenben fekvőmegerősftetttáborbá megy.

Bethlen ezalatt a béke. megkötésén fáradozott. Sok mindenféle
körülmény kivánatossá tette reá nézve a békét. A dán király meg~

:veretése óta Ferdinándnakabirodalomban már hem volt ellenséges
'hadsereggel baja, S. igy minden erejét Bethlen ellen fordfthatta. 'i)

Mansfeld hada zúgolódotts kihágásQkra vetemedett;·,) atőrők had, ,
.mely Demeter (okt 26.)· napján túl ha;rczolni nem akart, mindell
fegyelmet megvetve, hazav~zettetését követelte. Ily körülmények
között Bethlen megelégedhetett. azzal, hogy hadjárata által a bécsi·
udvart a bécsi ,béke pémely lényeges pontjának megsemmisitésére
irányzott törekvésében megállitotta, és igy a fenyegetett jogok(l,t
legalább egy időrebiztositotta.

A törökök fegyelmetlensége annyira ment, hogy lázongva
kivanták hazavezettetésöket, "mignem a fejedelem Murtéza basa'
~egegyeztével egy dandár élén a lázongók közé vágtatott s· öket
rendre kényszeríté, fanyegetőleg adván tp.dtokra, hogy most nincs

I) H9rváthM. 605.
2) Katona XXX, ~6 J. 262.

3) Horváth III. 606.
4) U. o. III. 607.
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a töröknek egyéb sz. Dömötör napja, hanem csak Bethlen Gábor
napja; s mikor lj akarja) akkor lesz majd sz. Dömötör napja." I)

Mindkét fél akarta a békét. Ferdinánd Wallenstein által ösz
tönözve, már csak azért is belenyugodott, mert Wallenstein táborát
Ll. ragályos nyavalyák naponként iszonyuan pusztították. Bethlen is)
mert a perzsákkal háboruba bonyolódott Porta is nagyon sürgette.

Hogy Bethlen békeszeretetét Ferdinánd előtt bebizonyítsa,
ennek okt. 19- én hozzá intézett levelében foglalt követelését)
"Mansfeldet tovább ne segitse") 2)' akként teljesítette) hogy Mans
feldet n. török hadakkal együtt Adria felé bocsájtotta.

Először fegyverszünet) majd decz. 28-án béke vetett véget
a hadjáratnak, mely a nikolsburgi s az r624-iki bécsi béke pontjait
ujólag megerősíti.

A-z ud,yari tanács mikor meghall )tta) hogy Mansfeld a. törökkel
egyetembeD:~.délnek halad) attól tattott) hogya had áttör a határon,
s a magyar királyi részeket vagy az osztrák örökös tart'ományokat,
pusztítani fogja. Kiadja tehát a rendeletet, hogy Zrinyi ezrede.
"Man;>feld seregével párhuzamosa:n mozogván dél felé, azt a ten-
gerig kisérj e és szemmel tartsa." u) ,

E rendelet azonban neni hajtatott végre úgy, mint czélozták,
mert Zrinyi csak nov. q-én indult meg dél felé s szerencsésen el
is jutott Modorba, de itt megtekedt.. Még decz r-éh is itt van
ezredével. Ebbena városban veszi Zrinyi az udvari haditanács azon
rendeletét) hogy egész ezredét bocsássa el szolgálatából. 4)

Az ezred tehát haza vonuJtában is nagy szolgálatot tesz, bát
:isöldQtnern huzott. Mihelyt azonban Wallenstein tudomást vett

eZen rendeletről) azonnal sietve irt ipához gr. Harrach Károlyhoz,
>hogya haditanács Zrinyi ezred,ét ne oszlassa fel) mert ,ennek nagy
has;lná~.vehetné tavaszszal o a birodalomban: li)

o .0
0

". Ekkor már Zrinyi György meghalt. A táborban uralkodó
Fl'estis j 'mely annyi áldozatot szedett) o Zrinyit is' kitörölte az élők

sorából. r 626-ban ,betegen J>ozsonyha' vitette magát, hol decz. IB-án
·~thunyt. llTemette,tett Dráva·Muraközben a Remete Barátok Klas-., .. '. . . .'.'.
~tol~ábanSz. Ilonán, Szeptetnber ötödik napján (1627), elég szép

o l) Horváth lU. 607.'

z) Horváth III. 606,Pray Epist. Proeer, XU. 237.
3) Ballagi I 58.

4) CB. eB~. hlilii regiSt. lt. BliIlliginál IS 9.
.5) Gr. Hamch ll:veltár BaUaginál 161.
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caeremoniával) és méltóságához illő pompával. Két szép kis fiatskája
maradott) Miklós és Péter) kikből nevellyen Isten jó Urakat." I)

Alig hatott el azonban. Zrinyi halálának hire) máris általános
lett ama hiedelem) hogy a fiatal bán nem természetes halállal mult
ki. Magyar-Bród é's Drégely-Palánkán tartott hadi-tanácsban lefolyt
jelenet következményét látták Zrinyi halaIában.

Az általános nézetnek ad csak kifejezést Rattkay, mikor nem
a pestist) hanem a mérgezést mondja a bán halála okának. Rattkay
ezt így irja le :2) "Igy tehát miután magát (Wallenstein) különfélekép
megboszulni akarta s midőn látta) hogy semmire sem megy) lakoma
alkalmával neki mérgezett retket) melyet Zrinyi kiválóa'n szeretett)
nyújtott és igy az étkezőt megmérgezte. A mérg~zés folytán hirtelen
megbetegedvén) a táborból Pozsonyba szállHatott, s miután semmiféle
orvosi segély nem használt, a jeles férfiu élte virágában} alig 30-ik}
bánságának 4-ik évében} mi:ldnyájok fájdalmára} deczember hóban
elhunyt. "

Ez elbeszélést azonban nem lehet egyébnek tartani} mint
mesének} melyet a Zrínyiek dicsőftője} Rattkay} az azon idők

mende-mondájának hitelt adva följegyzett .. Mert Wallensteinröl,
mint emberről, bármit gOlidoljunk is, azt) hogy jeles' hadvezére volt
korának, kétségbe 'sem lehet vonni. Zrinyi jó katona volt, s igy
nem tagadhatta meg tiszteletét a vezértöl, kinek katonai képességet

>ismernie kellett) sőt ebből kifolyólag inkább becsülte, sem hogy
"öt oly hánya-vetiséggel megsérteni akarta volna, milyent Rattkay
Zrinyiről följegyez) a melyWalle,nstein boszuját vonta volna maga
után. De a megsértés ellenkezik Zrinyi egy~niségével is. Zrinyi hős

volt} nem pedig szájhős. A M& nem dicsekszik tetteivel, mert azok
'övéi, csak az) ki ilyenekkel nem bir) rak magára idegen ékes6éget/
Igy nem lehet indakoIni a mérgezést, mert az indok magától elesí~~
A mérgezést ,l,hallgatagul tagadja Petthő Gergely, a.. csaliid egyik
közel Ismerője s dolgainak hüföljegyzője.LiS) "Rattkay alkalmasint

r) Petthő. 209.

2). nItaque variis ulciscendi tentatis modis, cum se nihil proficere animadverleret,
.:onvivii tempore raphani radic:em, quam Zrinius avidius cBsitare Bolebat, veD,eno tineIam
porrigit, cdent..n1quae inficit. Eo labcractns Bubita correptus negritudine e castris POSOniUlll

devectus, cum nihil medicornm ope pruficerelur, vir praestantissimns in ipso aotatiB flore'
cum vix trigesimum excessisset aetalis annnnl, BanntuB vero qnartum. ámnium ,commÚiera
Lione mense Decembris eXlinguitnr. Rattkay. r80

3) Salamon F. K. tör.. dol. 358,
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azon mende-mondáknak adott hitelt} melyek} kivált amaz időkben}

könnyen tulajdoníták méregnek a hirtelen halált. le I)
Minden arra mutat} hogy II. Ferdinánd különös szeretettel

viseltetett Zrinyi György iránt} kivel együtt vadászott, s ki nem
é~ekély magánáldozattal szolgálta öt még' külföldi hadjáratokban is}
mirc állása épen nem kötelezte. le~) Rattkay is följegyzi ezt a kö
vetkezőkben ::1) "Hiteles tanuktól tudjuk} hogy Ferdinánd császár}
ki' éppen asztalnál Ult, midön a. halálozás hirét vette, evökését ki·
ejtette kezéből, egesz arczán fájdalom ömlött el, es megütközött ily
jeles férfiunak méltatlan halála fölött.· . .

Il Salamon 358.
z) U. o. 365- ,

·3) ;,Sane Ferdinandum ClIesarem mensae accubantem, cum ahitus eius nuncium ac-
cepi~setJ cultris manLbus delapsis, totoq!llle vultu in maerarem camm,ntato, indigna.m tanti
viri Ile.,;em indjcasse, fide di&nis accepimus.· Rattkay 180.



Zrinyi a költő és öcscse Péter.
,Zrinyi György VII. halálM özvegye Széchy Magdolna és két

kiskoru árvá.ja sirat~a. Idősb 'fia Miklós} kit ;,költő" melléknévvel
kö]önböztetünk meg ily nevü hat elődétöl} született 1616. körül ;1)
ennek öcscse Péter. lll. H,?gy a két Zrinyinek történetét adhussam,
mint egy kerekded egészet; hogy ekét hős tettei természetszerü
következményei legyenek a nevelésnek, a melyben részesültek:
szükséges egy rövid pillantást vetni e két Zrinyi ifjuságára, nevel
tetésére:

A két Zrinyi nevelteté::;e atyjok haláláig' tulajdunkép abból
ánt) mit zsenge korukban láttak. Az atya a dicsőség harczmezején
kereste för az ellent" távol volt a családi tüzhelytöl" az otthontól,
hol az anya gondoLá a kisdedeket. De e hely nem volt csendes
magány} gyakran megzavarta a harczizaj, mi már korán hozzászok
tatta a gyermekeket a bátorsághoz. Mikor pedig atyjahorvátor
szági bán lett) sokszor szólitották el ügyei Csáktornyáról lnajd
Zágráb) majd a pozsonyi gyü1és, majd valamely veszélyeztetett

"helyre. "De mig atyját láthatta, s mindaz, a mit tőle látott, nagyon
'Mkalmas vult fölkeIteni a ŰlJ. szereteten kivül a gyermek bámulatát. "2)

A család 'állandó lakhelye Csáktornya volt Muraköz ugyan
eléggé', biztositott hely volt a törQkök becsapásai ellen) de mégis
fordultak elő oly, jelenetek, a melyeket férfikorában sem feledhet

'el az ember. A gyüzte,'; had diadalmenetének végczélja C:;;áktornya
vagy 'Ozuly volt,hovtl. zsákmány és diadalmi jelvényeivel ment.

, "

.I) Pauler Gyula akiilLő sziíletését 16zo., l'éter,)tJ62I-ik évre testi. (Wesselényi

Ferencz illídor és társainak öss 'eeskiivése. r. 10.1.) be ha tekintetbe "eszszük a két Zrinyi
'neveltetését, 'mely t<ibb ,t:vct "ett igénybe i azt, llogy 163o-ban syntaxista volt; hogy
I636-ban hagyja oda a nag-yszomhati nevelö·iritézelet; hogy I 637-ben jön meg olaszor~'

sZ'lgi lilj"ból s m,tr czcn évbcn millt fölol'Úszmeslcr, Zala-, Somogy-vármegyék fóisplÍl1ju,
légr{~,di és 111urakiizí 1<apilttllY, sl.cmélycs~1l ,"cszi, ál az úll,lsánál rogva re'l bizott hel~ek

védelmét ; lll.t 'nlondhaljllk, hogy: Mikl6s 16 JÓ, Péter 1617·ik évbcn, születctt, s al. a
horvát okmt'm'y, melyböl Paulcr ,Gyula, CI. adatot merítette, ebben, nlint 'u~ya'ncsak J'aulcr

szerint, sok 'mlls hely~n sem Lir ,hitelességgel. '

z) Salamon F. 'K. t. i. 349.
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Fegyveres szolgák léptek a várba, kik elöl vivék az elvett lobogókat,
czifra fegyvereket, ,gazdagon fölszerelt paripákat, a török foglyo
kat, s az iszonyt gerjesztő diadal-jelvényeket, a levágott és dárdára '

tűzött fejeket.
Ezen mozzanatok az életböl nem alkalmasak arra, hogy meg-

kiméljék az idegeket, hanem hogy már zsenge korb~n szoktassák
a gyermeket a harcz iszonyaihoz, kire könnyen ragadhatott kör
nyezetének azon hangulata is, hogy mindez~ a legnagyobb dicső-

ségnek tartsa. I) ,
Említettem az 1623-iki Kottori mellett vivott gyözelme t. E

harcz szemle1öje volt Zrinyi Miklós, a költő, ki nem tudta elfeledni
a'törökök futását aMura vizén(;;k, melyben 500 veszett oda. "Ilyen
's ezekhez hasonló jelenetet többször láthatott a gyermek apja távol
létében is. Már kiskorában, a vesszőparipa és katonasdi helyett,
a valódi paripa és valódi katonáskodás örömeit élvezhette, s rut
oldalain edzhette meg idegeit". 2)

A gyermek nemcsak a jelen dicső harczait látta. Lelki szemei
előtt lebegett a mult is, melynek annyi bizonyíték és emlékét ta
lálta az ősi várban. A csáktornyai vár fólyosóit különféle színű

török zászló' és mindenféle fegyverek borították; a termekben ősei:

nek arcz- és nevezetesebb hadiképei. A jelenben ejtett zsákmány,
a, mult emtekei egy nagy időt tártak a gyermek szemei előtt föl,
ro",lyek mindegyik mozzanatából ősei dicsőségét,vitez tetteit olvasta. ;
A gyermek hosszu sorát szemlélte őseinek, kik a hazáért küzdve'
nagygyá levének. Mindez s a kor felfogása) a főur,ak egyedüli hi, ",
vatása, a hazát védeni, egy czélt jelelhettek ki az ifju Zrínyiek,'
elött, egy utat mutathattak csak nekik, azt, melyen őseik haladtak,'
a harcz, a dicsőség, a győzelem utját. ',.

Ki ily emlékekkel bir, arra nézve a sirbolt lakói Szt;-Ilonán,!
asirholt kinyitása, az atya' örök nyugalomra való tétele nem volt
9s\lpan fájdalmas és szomoru, hanem egyszersmind lélekemelő is.
Netric~ak a bánatos özvegy s az árvák állottak a ravatal körül,
a haza szine-java összegyült 'ott, hogy ~egadják a korán elkÖltözött
hősnek az ut61s'ó tiszteletet. Egy ország kisérte a ravatalt, mi' "a,
hadi élet iránti kedven 'kivül a dicsvágy es tisztesség' szomját is
fölkeltheÜék a gyermekben." S)

l) Salamon. 354.
2) Salamon. 3~6.

3) Salamon. 365·
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Az atya halála után a két gyermek hogy hova jutott, ezt csak'
valószinüséggel mondhatjuk meg, miután határozott adatot erre nem
találtunk. Valószinüleg azon kor szokása szerint valamely előkelő

várába 'költöztek át, hogy ott vitézekké neveltessenek. De épen
ezen időben az előkelők nevelése egy ujabb fordulatot vett, más
irányba tereltetett. Pázmány Péter Nagy-Szombatban egy iskolát
alapított, melynek vezetését a jezsuitákra hizta, kik ezen intézetbe
az előkelők családjából gyermekeket vettek föl) hogy ezekkel
megszerettessék a tudományt, de főleg, hogy ezeket a kath. vallás
buzgó gyermekeivé képezzék. Ide vitetett később a két Zrinyi is, I)

II. Ferdinind, kinek igen kedves em~ere volt Zrinyi György,
maga gondoskodott az árvákról. A király Pázmány Pétertől kért
tanácsot az árvák neveltetése és birtokairól va)ó gondoskodása iránt.
Pázmány maga is kiválóan szerette a Zrinyieket, kiket lelki gyere
mekeinek tartott, ki, miként a jó atya, gondoskodott előmenetelök.ről

is. "Némi önérdek vegyült e család pártolásába és kitüntetésébe ;
mert a legneveietesebb családok egyike nyeretett meg vele a
katholikus királyi pártnak ; - de oly embereknél, mint Pázmány,
nem mindig hideg, köz~nyös számítás a vonzalommut.atása. Öszinte,
sőt nagyon hő lehetett az érdekeltség, annyival inkább, amennyivel
erősebb szenvedélyek párosulnak magával egy közerdekünek, ü~vös·
nek vallott eszmevel. "-) .

A király Páz~1éÍ.ny tanácsára a gyermekeket N agy-Szombatba.
<küldte; javaík kezelésére pedig. gyámot r~ndel. Domitrovits Péter, .

a zágrábi püspök, kit Pázmány' ajánlött a királynak, csak rövid
.' ideig, alig. egy évig vi~elte·~.t gyámsagot, ki után maga a herczegc

'~rsek vette át a gyermekek fölötti gondoskodást; de e~en egy évbep:
~s tanujelét adta a gyámanhak, hogy ő a kisQedek birtokát Csáky

.... s~almájának nézte. A Zrinyi-féle birtokb ól ki.szakitja$zveticze falut
•s azt a pálosoknak adCDmányozza. E hütlen kezelés ellen óvást tett,'
Zrinyi Miklós~ sha óvlsanak eredménye nem ill lett, mégis. bizo
pyitja koraiérettségét. A ·falu a pálosokémaradt, s Zrinyi Péter,
hogya tulajdonjogot legalább jelezze, később a pálosóknak ado-

;l.many~zta. Nem' tudjuk, mi.kor léptek az ifjak az intézetbe, csak az
bizonyos, hogy' 19, 20 éves korában) 163s-ben szünt meg Miklós
nővendeke lenni az intézetnek.

I) Fraknói: p'hmány Póler ős kora.· r. 457. II. 405. 406. állitja, hogy II két árva

·.először Gnl.czuan s azután :t\agy~SwlU1Jalball neveltetelf.

2)Salalnon. 366.
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Pázmány, ki távol lakott a birtoktól, nem fordithatott ezekre
valami nagy gondot; de annál inkább szivén feküdt a két gyermek
neveltetése. A két gyermek az intézetben' alapos oktatást nyert a
c1assicai tudományok és hittanbau, s Miklós itt szerezte ama' szellemi
képzettségnek alapját, mely neki az irodalom terén is nagy nevet
vivott ki. Az ifjak itt v'allásos neveltetésben részesültek. "Zrinyi
Miklós, ha eddig kevéssé volt volna is vaUásához ragaszkodó, itt
buzgóva kellett válnia, annal inkább, minél több fogékonyságot
teszünk fel lelkében oly szép és magasztos dolog irant, minő az
őszinte vallásosság, önzéstelen áldozatkészség tömegesnyilatkozása. II I)

Zrinyi Miklós kedvesen emlékezett vissza e helyre, hol lelke
megtisztult minden salaktól, hol önuralmat tanult, hol lelki szemei
megnyiltak, s bátran tekintettek a tudás nagy országába. Későbbi

éveiben ujra fölkereste e helyet lé&"rádi tiszttart6jával, meglátogatta
a templomot, hol igen búzgón'imádkozott. Zrinyi, a szép lélek, nem
esett itt tulságba, vallási türelmetlenségbe ; hanem, mint későbbi

élete is bizonyítja, egyenlő szeretettel karolta magához minden
honfitársat, s ellene iránt is nagylelkü tudott lenni. Ö vallásos volt,
de nem öröklötte korának kinövéseit ; imádta Istenét, szerette fele
barátját, mint önmagát. Vallásában nem volt, türelmetlen, vallása a
szeretet tana vólt, mely az embereket az Istenhez vezeti. Sok jót'
sajátított el, de "ha ZriI).yi egyebet nem nyer is a nagyszombati
isk~lában, mint a: magyar nyelv és irodalom iránti' érdeklődést,
Pázmánnak csak e tekintetben is . sokkal tartozik a 'magyar iro-
dalomu.~) .

Zrinyi Miklós már fiatal korában a·közügyek munkása lett.
"Még iskolába járt, még csak syntaxista, midőn már .Zalamegye
föispánja s tizennégyéves korában az ország egyik zaszlósura, kinek

.aláiráSa és. jelenléte szükséges volt az országgyülési végzések szen.
'tesitésére, s valóban mint főlovászmester irja alá az 1630-ki törvény·
.czikket". H)

Pázmány Péter házában Miklós, hova mindennap átjárt, meg
ismerkedett az ország előkelői és a közügyekben jártas férfiakkal,.
kik itt folyton a közügyeket tárgyalták, s a 'teendők fölött tanács
koztak. A korán fejlődött ifjui' a komoly dolgok Úrgyalásai csak
~:mar beavatták a közügyek titkaiba, s neki oly ~skoláu1 sz.olgáltak

I) Salamon. 372,
:!o) Sa1:l,Inon. 375.
3) Salamon. 376.
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melyek későbbi államférfiui müködésére az alapot szolgá.ltatták}
hol az ellentéteket Pázmány Péter és Eszterházy nádorban szemlél
hette: de egyszersmind mindkettőbenfe1ismerhette, tőlök eltanulhatta
a vasakaratot, amelylyel hazánk jólétét előmozdítani iparkodtak.

Mindezek szemlélete nagy hatással volt az élénk lelkü ifjura,
ki már ekkor megválogató és önállóságának adta jeIét. Nem csat
lakozott Pázmányhoz, ki a legszél~Öconservativ párthoz tart01;ott;
különbözött Eszterházytól, ki a közép ,'nemzeti pártot képviselte,
mert ennél szabadelvübb volt; "vérmérsékletére és nézeteire nézve
mindkét' fennebbinél jobban megközelíte egy bölcs államférfiu esz-
ményét".)) "

Mint katonát elragadja ugyan atyj~ személyes vitézsége; de
meggyőződése, hogyaszemelyes bátorság nein csupán kelléke a
hadi képzettségnek s legkevésbbé szereti a kihivó kérkedéseket.

A lelket és erőt megtartja és sajátjává teszi a nagyszombati
szónoktól ; de hozzácsatolja vallásbeli türelmességét~ mely őt soha
s,em hagyja el. Ily nyelven örökíti meg ősét} a hőst, s hagy iro
dalmunkban egy, a szerkezetet illetőleg még nia is páratlan epost;
ily nyelven szólítja föl nemzetét, a vallásra vqló tekintet nélkül a
török ellen. '. .

Az árvák neveltetését egy olaszórszági ut fejezI be. I6J6-ban
hagyja oda az intézetet, Olaszországba, megy, melyet meglátogatni
Feidinánd és Pázmány akarata nekik előirt. A.z árváfat nem lelki
vágy vezette a' kies országba, hol Velencze és Genua uralma má-r
a hanyatlás bélyegét hordozá magán; hol az örök város, Róma
ereje meggyengült s szorult viszonyok között sinlődött; melynek
déli resze spanyol iga alatt görnyedezett, s csak egr részén,éj
szakin mutatkozott uj élet, hol a isavoyai ház veté meg walmának
alapját: hanem mert menni kellett. És e kényszeritett utazás is hasz
nos volt Miklósnak s általa hazánknak. A méghataJmas Velencze·
mükincsekben gazdag volt, Rómában a pápa akkor fogatta el
Galileit, ki a naprendszer tanát hirdeté. Pázrp.ány ajánlóleveleivel'
minden mükincset megnézhettek, fit;lOwftották ezek izlésöket s az'
ország tiszta,' kék ege, változatokban gazdag felülete, re$"ényes s a
lélekre ható egyes hélyei,.a silány jelent elfeledtető nagy multja,
mindElU mi ő.ket körülvevé, befolyással voltak Zrinyi Miklós lelkére.
nA mi a hŐs Zrinyinek Csáktornya, á mi az államférfiu, vallásos

I)Salamoll. 379..

5
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ember és magyar prózairó Zrinyinek Nagy-Szombat, az lehetett a
költő Zrinyinek Olaszország. Ki tudja, megirta volna-e idylljeit és
hős költeményeit Tasso hazájának e meglátogatása nélkül?" J)

Zrinyi visszatérvén olaszországi utjá1;> ól, azonnal ősi birtokán
kezdi meg a rendezés müveit, a melyet később az egész országra
szeretett volna kiterjeszteni. Átveszi a családi uradalmakat és az
elzálogositottakat visszaváltja, Csáktornyát újra épiti, központjává,
főerrősségevé teszi összes birtokainak. A XVII. század közszelle
mének befolyása alatt megbontja a régi formákat, ezek helyébe
hatalmas és erőteljesúj intézményekefültet, megkezdi azon müveket,
melyeket neki elöszab a felismert hivatás. A magyar történelem.
olvasásából búzditást, a régi dicsőségből ösztönt nyer arra, hogy
újat alkosson a magyar hadiszervezetben. Életének, tetteinek első

rugója a hazafiság, mely, úgy látszik, már fiatal korában irányt
adott életének. U)

Birtokainak fekvése, a hazának teendő szolgálatai őt a hadi
pályára vezetik. Hogy Miklós e hivatásának megfelelhessen, a régi
és egykoru hadászati és történelmi tudományokat tanulmányozza,
hogy öröklött bátorságát a szellemi belátás vezesse, irányát ez.
megszabhassa. Önállóan és komolyan képezte magát a pályára,
melyet számára a 'születés kijelelt, hogy megfelelhessen a haza
benne helyezett bizalmának. "Ezt a leghitelesebb forrásból tudjuk:.
maga Zrinyi Miklósirja" .3)

Nyilvános é~etét a haza szolgálatában 1637-ik évvel kezdi,.a
mikor a 20 éves ifju főlov'ászmester, Zala, Somogy főispánja, légrádi
és muraközi kapitány, állásánál fogva e helyek védelmét vezette a
mind siirübblm üzött rablókaIandok ellen. A haza déli részen vivott

/ ,
csatái hasonlitottak őse, a' szigetvári hős harczaihoz, s miként az,
úgy a költő is.birtokait védelmezvén, védelmezte a hazát. Eze n
küzdelmeiben vált Miklós, valamint öcscse, Péter' is a haza első

leventéjévé..
1649-ben .él, két ,Zrinyi csereszerződést'kötöttek egymá ssal,

melyne-kértelmében a családij6szágokban az eddigi közös birtoklás.
meg~zünt. Miklós. kapta a muraközt, a zalai, somogyi és baranyai.
jószágokat, Péter pedig a Száván túli várukat; ozoly, Ribnik,

I) Salamon, 380.
7) Sala,mön, 381.

3) Sa.lnmoQ. 383·
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Boziako és a tengermelléki jószágokat. Péterre ez osztály folytán
a tulajdonképi Horvátországnak védelme esett, ki különben is már
a sumberki uskokoknak, Ogulin} Tovin és Szluinnak kapitánya,
volt) melyek mind e vidéken feküdtek. 1)

1644-ben Miklósra nézve a harcz színhelye megváltozott. A
birodalom nyugoti részén' a vallásháboru vihara még nem zajlott
le, sőt ujabb erőket vont maga körébe, melyek az egykor virágzó

. tartományokat letarolt~k s a népesség számát nagyon leapasztották~

A kibékülés ez időben lehetetlennek láts~ottí mert ~z, ki akkor az
események fonalát kezében tartotta, nem a vallásszabadságért lel
kesült, hanem ez uton hitte) hogy a római császArság hatalmát
megtörheti. ' ,

, III. Ferdinándnak kormányát nemcsak a török gyakori. be-,
ütése tevé. súlyossá, mely végre is a megerősített szőnyi békében
(1642. inarcz. 19.) véget ert) legalább egy időre; hanem különösen'
,a rettenetes Torstenson, győzelmei nehezítették meg, kinek elő

nyomulása új ellenségeket ttl.masztott.
A svedek Rákóczy Gyorgy erdélyi fejedelmé't minden áron.

szöve'tségökbe akarták vonni, lÍogy mig ök nyugaton) az keleten
foglalkoztassa a cs4szád hadakat. Ez végre sikerült, s Rákóczy
Gyulafehérvárott febr. 3-án tartott országgyülésen a rendeknek

\ . - ~: .

előterjesztette az okokat, 1i1~lyek öt' fegyverfogásra ösztönzik. A
fényes portától pénzen szerezte. meg a fegyverviselés i engedelyt,
a francZia és svéd királylyal' a szerződés megköttetett, 'mi a hada- '
kozás szerencsés ki~enetelét reinényieni engede. Ezen előterjesztésre

a rendek a katonaságot\ a pénisegélyt a legriagy,obb lelkesültséggel
ajánlották meg. Rákóczy György' a haboruinditó okául ave;ozé-
lyeztetett vallásszabadságot hoz.ta.'fl;\L ,.' . .

Eleint~ mosolygott is aSZerencsa:, 'Rá.,kóczy "fegyvereire"de""
mikor a svédek visszavonultak, hogy hazájukat Ferdinánd szoV'etc

ségesei, a dánok ellen ,megvédelmezzék, a magára mara#t Rákóczy
szerencse csillaga elhomályosult.", A felkészült, had,' élé,nItl3zte.J;~ázY::,

.nádor,Puchaim és Götz táborn9~ok~al mindep.ütt visszaszoritott'a
az erdélyi hadakat. A koczka ismét fordult és az üldöz~s futá,sra
változott. Eszterházy Miklós nádor megbetegedett) s ezután' az,
összes Rákóczy ellen mükődö hadak vezére Puchalm lett, ki hely
reállitván a királyi hadakat, Keményt, Rákóczy vezérét ismét

, l) Az osztálylevél kivonata a karn. lev.
5*
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visszaszoritotta.. Ezen hadban müködött Zrinyi Miklós is, mig Pete!'
a családi tüzhelyt védelmezte.· Zrinyi .horvát dandárt vezetett s
Onódnál szerencsésen harczolt.

1645. tavaszán Rákóczy a Portától ama parancsot veve, hogy
megelégedvén a Bethlen által birt 7 megyevel, hadait vonja vissza.
Ezalatt a liriczi békékötés is szorgalmaztatott, s az ügyek állása
az oly rég eltünt béke napjainak visszaerkeztet kilátásba helyezék..
Rákóczy tehát föl~ette az alkudozá;ok fonalát, mely alatt 'Eszter
házy Miklós nádor, a közügyek derek harczosa s a királyi ház hü
védelmezője meghalt. Torstenson ellenezte a békét, de Rákóczy
mindennek daczára, mivel nem mert a Portával kikötni, megkötötte
azt a Bethlennel kötött béke alapján.

A nevezetes linczi békekötés (r646. szept. i6~) hosszas alku
dozás után köttetett meg, melynek erejénél fogva· mindkét evangelikus
vallásnak szabad vallásgyakorlat biztosíttatott. Megerősítést nyert
tehát ekkor az 1608-iki L törvényczikk. Rákóczy pedig megnyert.e
a 7 vármegyét a maga, Szatmár- és' Szabolcs megyéket .fiainak,
Tokaj, Tarczal és Regéczet ell~~ben nemzetsége számára örökösen
megszerezte.

Ferdinánd 1646·ban a Motvában dúló svédek visszanyomása
végett a társországok seregét is szakolczai tá borába rendelte. Zrinyi
Miklós 'saját költségén eltartott csapatával a király segedelmére
sietett. "Egész kés~ülettel és. szép rendben Szakolczáia érkezvén,
ő bibor és aranytól fénylő ruhában, serege él én, kivont karddal a
szemlét tartó· császár előtt elhalad, ki. alleman,n és pannoniai kisére
tétó! volt ki?rülvéve, és őt hódolatteljesen üdvözli. Kevéssel később
miután a svédek harezra készültek, s a császár' erre engedélyt adott,
egész kö'Dnyüséggel és övéinek vitézsége által meggyőzi az ellent'
rigy, hogy kétszáznál t,öbb elesik és nem sokkal kevesebb foglyot

'ejt, uj babértaratva a győző visszatér a taborba". I) A király ekkor
.'. szemtanúja yolt Zrinyi vezéri er:ényeinek úgy, mint hősies bátor
···ságának:

Ztiriyi ez időben már tábornoki rangot viselt és a horvát
hadak fökapitánya volt.~) Visszatérvén lakhelyére, intézkedéseket

. tesz, hogy Ali, kanizsai basa kitöréseit és rablókaÚmdjait meg.
boszulja. E végb ől egye~ül Batthyányi Adám dunántúli kapitány

l) Rnttltay. 214.
70) U. o. 216. ,
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és Péter öcscsével s egy kisded sereg élén Ali basát egy véres
ütközetben megverte. 1)

Ugyanazon évben tartott pozsonyi országgyülésen Miklóssal
Péter is jelen volt. Ferdinánd itt figyelmes lett Péter erejére. "A
pozsonyi országgyülés alatt a császár szemeláttára nem közönséges
jeIét adta bátorságának. Midön 'egy alkalommal Ferdinánd szórakozás
végett vadászd.tra ment, egyszerre egy hét éves vadkan törtet a
császár elé; a császár p:Lrancsára Zrinyi gyorsan leugrik lováról s
kardot rántván. azzal a rendkivüli nagy vadra oly csapást mér,
hogy akard ketté hasitotta a va;d fejét, agyveleje kilocscsanván,
a földön elterülve kiadta páráját. A bámuló császár elvevé Zrinyi
kardját, .azt egy kics~t forgatja s ezen szavakkal adja vissza, hogy
ez nem az ö kezének való".2)

Az I 646-ik évre összehivott országgyülés feladata volt a linczi
békekötésnek a vallást illető pontjait bövebben körülirni. Ez or
szággyülésen választatott meg nádorrá a kath. Draskovics János
horvát bán, kinek helyébe horvát bánná az országgyülés eloszlása
után Zrinyi Miklós neveztetett ki.

Az országgyülés tartama alatt Ferdinánd úgy csendesítette le
a vallás miatt megújult viszályokat, hogyakatholikusoktól ajánlott
20 templom helyett go-nek visszaadatását rendelte el. A linczi
békekötés így törvénykönyvbe' iktattatott, és pedig a föpapok
ellentmondása daczára egész terjedelmében, s Ferdinánd türelmes
engedékenységét a rendek azzal hálálták meg, hogya cseh királylyá.
koronázott 13 éves Ferdinándot e néven IV~et királylyá válasZtották,
és két hét mulva (1647. jun. I 6-án,) miután a koronázási oklevél
megtartására esküt mondott, meg is koronáztatott. .

Zrinyi Miklós Draskovics János utódjává neveztetett kl" E:?ep.;
állást számára nemcsak gondos neveltetése, fényes tehetsége, mely
neki nagy jövőt jósolt,' szerezte meg; hanem viselt dolgai, melyekkel

'nagy hasznár~ volt li'erdinándnak. .El lehet róJa Jnondani : .."Má.t
gyermek korában csatában' forog; mint férfi egyszerre fog vez.ér
pálczát s lantot és a "kö1tő-áUamfér~ a jövő látnoka." nr A két
Zrinyi tevékeny részt vesz mindazon harczokban, melyeket F.erdinana
ezidöben viselt, melyekbentnindkettö vitézségének, Miklós. hadi-'
tudományának, Péter erejének nem egyszer adták jeIét:

1) Rattkay. 220.

2) U. o. 216.

3) Salamon. 348.
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Miklós a bánságot kineveztetése után azonnal nem vehette át,
"mert Jogköre sokfélekép volt megnyesve' s mert a végekben nem
volt őrség." I) De akkor, mikor a báni hivatalt átvette, s ő Qrszágos
ügyekkel volt elfoglalva., bánságát alegmeghitkob s vitézebb
magyar vitézre bizta, Péter öcscsére. 2)

Szükség is volt erre,' mert a török folyton nyugtalanította
azon vidéket 's rabló hadai folyton portyáztak. Péter megfelelt a
várakozásnak; az ellen támadásait megtorolja, visszaüzi s fegyvere
félelmessé válik a török előtt.

A Zrínyiek történetének, vagy jobban mondva drámájának,
mely sok szomoru lapot irt be zaklatott hazánk történelmébe, ez
csak elöjátéka volt. Nagy tetteik, melyek következményei jellemök
fő vonásainak, a nemes lélek, hazafiság és áldozatkészségneka'
hazáért, más időre esnek. Hazánk ege beborult; de a sötétségen .
keresztül tör egy-egy csillag fénye, mely reményt öntkeblünkbe,
s a szomoru napok fájdalmas emlékét, enyhftik a letünt ht'Ssök nagy
tettei.

" r648-ban megköttetett a westphali béke, mely visszaadta
Európának a nyugalmat, miután azt letarolta. Hogy az általános
pusztitás nagyságáról, melyet a ,vallásháboru okozott, fogalmunk
lehessen, Csehországot emlftem' föl, melynek lakossága 4 millióról
négyszázezerre olvadt le. Kisebb-nagyobb mértékben igy volt ez

'egész Németországban. E béke nem vetett véget a közínségnek.
Tömérdek sok obsitos maradt foglalkozás nélkül, kik a beke ideje
alatt 'is folytatták vészthozo munkájokat s növelték az inséget.

Hazánk sem élt el. idő alatt boldog napokat. Sorsa össze levén
kötve ~ ~irodaJommal, ittis szedte cHdoz~taita folyton tartó hárcz.
Avallas-háboruvá, fajult szabadságharcz hazánk fiait is két táborra
>6sitottá,s az általános gyülöletben m~gfeledkezteka hazáról, mely
;.aharczok alatt legjobb gyermekeit vesztette el: sebe annál fájdal
masá~b,minélkitörölhetlen,ebb a túdat"hogy'ezeket saját gyermekei

'i.i.tötték rajta.
, 'A 'westphaUaibékéf r650-beY;t a törökkei kötött béke követte,'

m.eIy F:e~dii:lánd és IV.. Mohamec1közötta zsitvatoroki, bécsi és'
'szÖnyibékekötésahipjáll 22 évre megerősittetett. r65r-ben távoztak

l) Szalay. V. 8'.

2)~Eixc\lbabat 'Peiús ipse perpag~s IÍlSulae suae, donec Frater Nicolaus Impllria
libu8 occúpatusjHsthier~tur armis." Rattkay. 216.
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a török követek Bécsből, kik a béke szigoru megtartását igérték.
Ugyanezen évben az uj bán Zrinyi Miklós a kanizsai basával
Légrádon tartott fényes összejövetelben a békét megújították. J)

A folytonos harcz alatt sok visszaélés honosodott meg a báni
kerületben. Zrinyi, kinek figyeimét misem korülte el, nehogy a
visszaélések a megszokottság és hosszas gyakorlat által törvényes
jogerejüvé váljanak, Zágrábban 40 napi törvenyszéket tartott.~)

A béke, melyhez oly nagy reményeket. kötöttek, nem sokkal
tartott tovább negyven napnál.

Ezen időben vesztette el Zrinyi Miklós nejét, Draskovics Eu
sebiát. A magtalanul elhaltnak atyja, Draskovics Gáspár és Zrinyi
Miklós között viszály keletkezett, melyet Draskovics idézett e16.
Ez ugyanis, miután mindenét elpazarolta, leánya jegyajándokát
követelte vissza. Zrinyi Miklós kész volt mindazon birtokokat vált
ságdíj nélkül ipának visszaadni; de mikor jószivüsege daczára attól meg
sértetett, megtagadta azok visszaadatását. Draskovics igaztalan
követelésének fegyverrel akart érvényt szerezni, de Zrinyi által
legyőzetett, barátai közbenjárására azonban mégis visszaadta elhalt
neje hozományát. 8)

Mig ezek történtek, Haszán kaniz·sai aga Selym budai vezértől

engedélyt nyert Kis-Komárom elfoglalására, Haszán agánakazonban
e terve nem sikerült, de Zrinyi, hogy a kölcsönt visszaadja, Kosz~

taniczát támadja meg, s a kirohanó őrséget öt véres csatáha,n
megverte. ~) Jelen volt, bár lázas beteg, Puchaimmal a segesdi
dúlásnál, melylyel Kis-Komárom második. megtámadása toroltatott
meg. 5) Petriniát pedig Zrinyi újabban megerősítette s hadakkál.
rakta meg s őrködött a török minden mozdulata fölott.

Ferdinándot l654-ben nagy csapáserte. Fia IV._ Ferdinán·d'
meghalt. Pozsonyban összegyült rendek lÓS5-ben, miután D~askovics .
János utóda, Pálffy Pál nádor elhalálozása folytan megürült nádori
hivatalra Vesselényi Ferencz megválasztatott s a felavatási level
megerösíttetett, Leopold, e néven I.ső, junius 27-én megkoronáztatott.

Ezen országgyülésen a' közkedvességü Zrinyi Miklós nem
vétetett föl a nádor-jelöltek sorába. Zrinyi ekkor már tollával és

1) Rattkay. 232.

z) U. o. ~33.

3) U. o. z33.
4) U.o. z37·
5) U. o. z44.
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kardjával nagy nevet vivott ki; megnyerőmodora, igazságszeretete,
győzelmes hadakozása által az egész országfigyeimét magára
vonta s valószínü, hogy ha őt az udvar nem mellözi s a jelöltek
sorába fölveszi, a nemzet bizalmával öt ajándékozza meg.') Miért
ejtette őt el al udvar, azt másutt fogjuk látni.

Hazatérvén az országgyülésről, a zágrábi püspök s gr. Erdődy
nyugtalankodó jobbágyait s a következő 1656·ik évben néhány
zsákmány után járó t-örök csapatot vert :;neg,

I-ső Leopold megkoronáztatása után nem soká uralkodott
'Ferdinánd. A csapások: a melyek népeit érték, nejének és fiának
korai halála mély bánattal töltötték el lelkét, mely csak siettette
betegségének szomoru kimenetelét. Ferdinánd 1657. april 2-án
megszünt élni ,,6 s7.elid lelkü, korának kétségkivül legtanultabb,
legmüveltebb fejedelme, azon dicsőséggel szállott sirjába, hogy, bár
maga is a sziv egész melegével csüggött vallásán, a legszebb
keresztényi, s iegelső fejedelmi erényt, a türelmet magáévá t~vén,

mérséklete, engedékenysége által a harmincz éves vallási háborut
megszüntette. U2)

Leopold (1657-- I705.) uralkodása hazánkra nézve nem volt
áldásdús. A törok kiüzetett ugyan határainkból, de a "helyett, hogy
a felmentett ország alkotmánya szerint kormányozva a béke· áldá
saiban részeltetett volna, alkotmányunk, nemzetiségünk s a szabad
vallási gyakorlatok elnyomására tört a kormány, mely nem ismert
más törvényt, mint saját akaratát. Hogy a szándék simán nem
vitethetettkeresztül, az nagyon természetes.. A vallási bajok nem
.orvosoltattak; az országot érdeklő békekötések az ország-gyülés
meghallgatása nélkül, a/'ország érdeke ellenére köttetnek; idege
nekből álló bizottságok állíttatnak fel országszerte, melyek az; úgy
ismegfogyottmagyar fajt il vallás köpenyege alatt fogyasztják; ,
a szabadszólás ,veszélyessé lesz; külföldiek osztozn~k a magyar "
vagyonán, és végre a magyarid'egen lesz saját hazájában. Ezek
azon föbb vonások, melyek Leopoldnak uralkodását jellemzik.

'Erdélyt II. RákóQzy György' nagyravágyása az enyészet szé-,
leresodorja, Magyarországot a megujult vallási s alkotmány-sérelmek,
ellenreformatio kínpadra vonják. Ezen napokat hazánk nehéz meg
próbUtatási napjainak lehet nevezni.

l) Horv!th M. III. 706.
z) U. o. III. 708,
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Az erdélyi viszonyok egyáltalán távol esnek a Zrinyiek törté
netétől, ezen zavarok tárgyalása helyett tehát a törökkel való harc'z
és a .vallási viták felé fordítsuk figyelmÜnket,melyeknek lefolyása'
alatt Zrinyi Miklós oly magasztos jeIét adta vallási türelmességének,
és hadi tudományának.

Az 1650-,5 l-ben Becsben megújitott béke ténylegesen meg
szegetett a török által, ki az erdélyi zavarok folytán nemcsak ott,
hanem az ország egyéb részeiben is pusztitott. A török rabló csa
patok miatt sokat szenvedett a Dunán túli rész s Szlavonország,
melyeknek baján Zrinyi1)egiteni akart annál is. inkibb, mert a
megszegett béke kezeit már nem köté meg.

. 1?60-ban, midőn a Kanizsán támadt égésben a törökök minden
hadiszere megemésztetett, annak visszafoglalását vette czélba, de
ettől a király által eltiltatott. "Ekkor kardját földhöz vágta a bán,
s boszusan vissza fészkébe vonult". 1)

A törökkel kötött béke nem zárta ugyan ki a kisebb csatára·'
zásokat, de Kanizsa, ily fontos erőd megvétele, lehet hogy béke
szegésnek vétetett volna s egy török háborut idézhetett volna elő.

Ettől tartott Leopold, s betiltotta Zrinyi válalatát, mely siettethetíe'
volna a későbbi osszeütközést. De ha nem vehette meg Kanizsát,
gondoskodott arról, hogya vár az elllen. kezében oly veszedelmes
ne legyen. "Gróf Zrini Miklós Kanisának ellenében Zrini Várat feh
épiti, "2) E vár szolgált ezentulZrinyi hadmükődésének támpQntjá,til,
mely mig egyrészt közel esett ,az ellenhez s igy mozdulatait me'g"
lehetett figyelni, másrészt biztos helye volt az őrségnek. Megeskü
dött a két Zrinyi, hogy nem hagyják el .Zerinv.árt, mig élej:be.J)..
lesznek, s mindig, valahányszor az egyiket ország6sügYékrnáSl:foV'~;

vagy táborba szóHtják.. a másik ci várban mar~d,~; , " ,,' .' " .' .
Kemény Jinossal Leopóldszővetségetkötött, .kip.ek.seg;edeh

mére el is küldte Montecocculí tábornokát. Ez Kolosvári~élőre is
haladt; de tétlenül nézte; mint semmi~űrmeg Kemény .,had'a. Majd
ezután a nélkül, hogy valamit. is tett 'Volna, hadát visszavetette.
Ezen a pozsonyi országgyülÚ előtt történf dolgot csak azért em~

l) Szday. V. 72.
2) Petthll.. 23.
3) "Convenerat int~r duos f~atresl Nicolaum et Petrum, út non ptius N eo-Zrinia

a,rce, quam' v·it~.· deced~rent: .~nterea jllnd agereDt, n~ duJU' aller pro saInte arcis intra
mnros excubaret; alter. in campo rem gereret. Atqnae in hoc propositDm sacramentj reli..

gione animum,.obfir~aruDt." KatoDa XXXIII. 423·
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litem meg, hogy ismerjük Montecuccoli és Zrinyi Miklós kozt kitört
sur1ódás kezdőokát. Mert az Erdélybe küldött hadsereg nem használt
Keménynek) nem a magyar király ügyének, hanem első sorban
előmozdította Montecuccoli és Zrinyi közt kitört viszályt. I)

Ezalatt a pozsonyi országgyülés napja kitüzetett) melynek el·
érkeztét különösen a protestansok nehezen várták, mert remélték,
hogy akkor megszüntettetnek mindazon visszaélések, melyek őket

szabad vallásgyakorlatukban zavarták. Már gyülekeztek a rendek,
de aZ

J
kire legnehezebben vártak, Zrinyi Miklós 'még mindig nem

érkezett meg. Ezen időben. Zrinyi Miklós volt a legnépszerübb
ember hazánkban, tisztelte őt'mindenki valláskülönbség nélkül.
~épszerüségéneklegszebb bizonyitéka azon irat, melyet hozzá az
evangelikus rendek intéztek, a melyben a tartomány gondjaival
elfoglalt bánt kérésökkel ösztönzik a minél hamarább való meg·
jelenésre. "Nagyságodat - igy irták - mint kegyelmes urunkat
s elfogyatkozott édes nemzetfrnknek még fennálló egyik magyar
oszlopát alázat~al kérjük, inditsa nagyságodat szánakozásra a mi
édes hazánknak siralmas ügye, s annak orvoslására nagyságod
minél hamarabb ét pozsonyi gyülésre való jövetelét siettetni mél-
tóztas,sék" 2) ,

Zrinyi megérkezett az országgyülésre, hol a vallási viták
javában folytak. Az evangelikus rendek azon elvet állitották föl,
hogy mindaddig nem fognak az országgyü1és elé terjesztett ügyek
tárgyalásába, mig csak vallási sérelmeik nem orvosoltatnak.

A többség ennek tárgyalásába ereszkedni vonakodott, holott
'íiz elfogulatlanabb résznek tudnia kellett, hogy a vallás-szabadság
megsért!3se al}wtmány-sértés is, mely épp úgy, mint bármely más
kiváltsága. netnzetünknek, szentesített tÖrvény által biztosittat'ott.
,E:bböL k.ifolyólag következtetni lehetett, hogy a kormány amily
köi:lIÍ'yen enged csorbát ejteni alkotmányunk azon részén, mely
~etszésselnem találkozik, épp úgy adandó alkalommal a kor~ány •
maga is eltörli azon részeket, melyek ~lkotmányunkatmegőrizni, vé
d.elntezni hivatva lennének. Aki megengedi az igaztalanságot) maga
ném. lehet igazságos.

Az evangelikus rendek folyamodtak a királyhoz két izben is,

I) "Vernm expeditio in Transylvaniam plurimum valuit ad alendam inter clarissi
mOB viros, Montecuculum eius ducem et Nicolaum Zrinium simlllt8,teJI\j neque Kemenio, .
neqne cuiquam alii profuit. " Fragmentll Histor. r. 2,

2)Szalay.V. 64,



- 75 -

mind' hasztalan. Midőn látták, hogy kérésök, hivatkozásuk a tör
vényre, alkotmányra siket fiilekre találnak) szept 2-án (r662.) oda
hagyták az országgy.illést. Távozásuk előtt bucsut vettekVesselényi
nádor és Zrinyi Miklós bántóI. "Én más vallásu vagyok - mondá
a killdöttséghez Zrinyi - de kegyelmetek szabadsága az en sza
badságom, a' kegyelmeteken ejtett sérelem rajtam ejtett sérelem.
Volna bár százezer pápista mellett százezer lutheránus és százezer
kálvinista vitéze a fejedelemnek; ők megmentenék együtt a hazát" I)

Ezen országgyülés tartama. alatt a császári fővezér' Monte
cuccoli ellen erdélyi" viseletéért feddő nyilatkozatok mondattak)
mely ellen az egy heves röpiratban védeÍmezi magát) s a magya
rokat, mint szerinte a háditudományban járatlariokat, ily kérdésekben
illetékteleneknek bélyegezte. "Zrinyi Miklós bán, élesen visszatorló
tollhoz nyult s Montecuccolihadisétáját nevetség tárgyává tevén,
"bizonyossá tette a tábornokot, hogy "birmily tudatlanok legyenek
a IIIagyar kapitányok, közülök egy sem fogta volna az ellenség
serege helyett tönkre tenni minden iítközet nélkül a magáét,' egy'
sem fogta volna .száraz szemmel és száraz karddal nézni százezer
haza:fi.nak rabszijra fiizését". 2) Részletesen tárgyalja. a tábornok
eljárását) feltűntetia hibákat, s végr~ Kemény, bu~ását és Erdéli
kirablását Montecuccoli vis7-ás eljárásánakrója;föLE ctáfirÚ néV'é
telenül j elent meg,.. de a közvélemény ... ennek szerzőjéűl Zrín:yi ....
~iklóst tartotta. S ki is l~tt volna más ?Innen eredt azon gyűlölség,.,
melybe a bán e mindenható f~:fi.unál esett, ki későb"b gyűlöletének'.'

feláldozta Zerin várát is. ' , . .•..., '. .• •..••.•• ,',
.Mily nagy fontossággal birt hadászati szempontb61, az á mieg-,·:!t

erl$sftett várpalota, melyet' Zr~nyi Miklós 'ép~tett,'~,~eJ."i~~~rn~~!c~~/,
nevezett, mu~atja a törökök eljárása. "Köprili megföjtat~aa,~am~s.l:!;t'i;:

basát, kinek szeme láttára emelkedett az erős~ég, s·· amegfQjtQttnl);~'
elMét, AUt, visszahivta Ázsiából, 'meitfeltett~r61a,'hogyZerill;váir

á oc " 3) .,. ,,",'
ur t meg!enyitendl". .'< " ........' .•• '.' • .•..... <,.>'

Leopold ezalatt folyton szorgalme.zttt a béke ·lllegulitá~át.. ~~,/
r662-iki országgyűlés.Zerin \Tár' épittetését'.:helyeselte: sJ,eopoléJ;,a>
várba királyi öi-séget helyezett. A török ennek hallatára a békét ~.

csakis Zerinvá.r lebontásának föltétele alatt ákarj.a megadni, J:Ilinek
mt:lgtagadása után .haddalközel~:t'. országunkhatá~ai felé.

. \ .' ,

I) Szalay. V.67
. 2) U, o. y. 68.
3) U. o. V. 72,"



- 76 -

. 1663. márcziusban a szultán. szokott ünnepélyességgel a
nagyvezért a Magyarország ellen indítandó hadak élére állitja.
Nagy aggodalmat szült a hir, s a helyett, hogy a közelgő ellenség
méltó fogadtatására Mszülnének, Temesvárott még folyton alku
domak a császári biztosok nagyobb és nagyobb engedményeket
tesznek, .mig Zerinvár leromboltatását is elfogadták a béke feltéte
léül, l) mi a helyett, ,hogy visszatartaná, ösztönzi a törököt.

Junius 8-án a nagyvezér Nándorfehérvárott, Julius közepén
hadaiva1 már Budán volt, hol haditanácsot tartott. Magyarország
védelmére julius 14-én Komáromban tartott ha.ditanács hozott még
csak végzést, szervezkedni akkor akartak, mikor az ellenség már
foglal. E hanyag, hazánkat púsztitó, nemzeti hirnevünket meggyalázó
eljárás ,nem menthető. Az alkudozónak nem lehet a békére okvet
lentil számitani, s ha alkudozik is, akkor is szükséges, hogy legyen
ereje, a melyre támaszkodhatik; de még akkor is bizni a béképen,
mikor az ellen hada védtelen határainkhoz ért már, ez több, mint
botorság.'

Egyedül Zrinyi volt az széles e hazában, ki nem veszté el
lélekjelenlétét, ki belátta a veszélyt, de akaratát a félelem, aggoda- .
10m nem béníta. meg. Az akarat föntartá őt s a vágy, hazájának
haszná.lni, a cselekvés terére vezette. Varasdon a. tartományok
részére országgyülest tart, a horvátokat táborba hivja, Drávánál
~y kalandozó török hadat megfutamít, Zerinvárt csellel bevenni
akaró kanizsai basát visszaveri,~) s~szept, vége fel6 ő is a' királyi
táborhoz .csatlakozik. l')
, , Megérkezése után azonnal dicső tettet müvel. Hírül veszi,
'hogy a török.ök·, Nyulak szigetére vonultak.. Zrínyi 'fegyveresei'vel
,0,9a siét, 'öket m~glepi és meggyőzi.4)

!, Zrinyi Montecuccolit tevékenységre sürgeti, de ez nem mozdul,
stétlenségének következmenye lett Étsekujváreleste. Zrinyi Csalló
köz, véd~lmét váJ.1alta magára s P~chaim komáromikapitánynyal
egyetértve több 'Ízben visszaveri a betörni szándékozó. ellenséget, .
ső·t a Duna-ágon s a Vágon hidat ver, s sikeres támadásokat inté'z
fl. :vizeI,! t$.llévő török hadak ellen. fl) .

I) Horváth. IV. JO.

2) Szll1ay. V. 7,7.
3) Horváth. IV. 3.1.

4) Kazy.II. 260.

~) Horváth.. IV. p.
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Montecuccoli arra sem volt rábírható) hogya foglalás és pusz
tításaiból téli s~állásra vonuló nagyve.zérnek legaláhb utóhadát
támadja meg a keresztény foglyok' kiszabaditása végett. Zrinyi
ekkor odahagyja a királyi tábort) 3-4 ezernyi emberével nyugta-

'lanítja az ellent s ettől sikerült is a foglyok és zsákmány egy réc

szét elvenni. I) ,
Mig Miklós aVágnál ily jelesül viselte magát, öcscse Péter)

szluini kapitány Zerinvárban örködött) mert megesküdött a két
Zrinyi) hogy a várat' megvédtllmezik.' a török ellen) ha életökbe
kerül is. 2) Esküjökhöz hiven tehát) mig Miklós távol volt) Péter
parancsnokolt a' várban. ,Hirül viszik PMernek) hogy' a boszniai
pasa mintegy nyolczéze~ emberrel' Zerinvár ellen ki~érletet akar
tenni., Péter négyezernyi horvát Jegyverest szed össze) s ezek élén
a vár alá érkezett törökÖkre okt. ll-én kirohan~ Két óráig. tartutt
a heves küzdelem) s végre is a: török ezernél több halott s ugyan- '
annyi fogoly hátrahagyásával megfutamodott. 6 aga) köztük a pasa
fia, maradt a cS,atatéren; 3 elfogatott), kik 'mag~kat csak nagy
váltságdíj on válthatták meg. 3)

A megérkezett Miklós P~ter öcscsével ujabb babért 'aratott.:
. Nov., 27-én a tatárok tettek kiséi-létet 'a 'Murán átkelni, .de a Zri-
nyiektől véresen visszaverettek.4) , l '

, Igy fejezte be Zrinyi ezévet) s,bar' nem' bizatott reá a háboru
vezérlete) ,s igy annak fordula~ot sem,~dhatott) de nála és öcscSe'
nélkül a török támadá.sa mégnág:yobb' I:fzerencsétlenséget hozoH

, volna hazánkra. A két Zrinyinélkiiln'em vivatottgyüzelem} Mik16s ".'"
hol mint védő) hol miílt szabadító,és lsmétminttámadóa ha..tall)l..~s,

ellenségnek rettegtetöje volf. , , ".,<' <\>i '.,',.,.,. ,"', ',:.
1664-ben már' az év elej~~ ,az' orszá.?'k~lj)~)i~z(r ré.$.zeib7~:.~

készülődések tétettek ,a tavaszsz,almegújulandó. 'hábo1u'rt';1-'p.;\.~~:iF"
a' rendekkel ,Löcsén, '",Nádasdy Rerencz. 9rs.zágbir,ö~öpronp4trj;~':i,!
n,ácskoztak az ~rszág .. védelméről, .• Leopöld., p~l:\ig.~·.regéQsQur:~i.:'.
birodalmi gyü1ésen s lnás kü1fej~clelmeknéisegélytsiirgetett.,Zt}l'i:*i:{i
Miklós is készült hadi pálYájanáklegsz'ebh,szakára.6)A'ba~a '
tél közepén tervez~ttegy hadrhüv'e1~tet, melY.Q.~k ciéljá.'Je~tíd$'t~a1

l) Horvá.th IV. 32.

2) Fragm. H. I. ,37'
3) Kazy II. 278.
4) Fragm. H. 1. 136. SzaIay V. 82.

5) Horváth IV,35'



nagyvezér további müködését megneheziteni. Közölte Zrinyi!.
Leopólddal szándékát s ez a haditanács gúnyjai és ellenzese daczára
felhatalmazta öt. I) ,

Zrinyi Miklós; mihelyt a birodalmi segélyt gr. Hohenlohe alatt és
Nádasdy Ferencz sBatthyány Kristóf alatt a magyar hadakat magához
vonhatta} 25 ezernyi fegyveresseljanuár 2 I-en megíndult Zerinvárról,
Jan, 23-án Berzenczét1 25-én Babocsi!l.f foglalta el, Barcsot ped,ig1 miután
őrsége a Dráván túl keresett menedéket, 'fölgyujtatta, 26-fm Szigetvar
Őrségétszalasztja meg és 21-én már Pécs falai alatt üt tábort. Másnap a

,város a lángok martaléka lett}' az őrség a várba 'vonult vissza. A
vár vivásának vezetését Hohenlohera bizza, maga pedig magyar
és német lovassággaP) terve förészének kivitelére siet. A pozsegai

. törökök megszalasztása. után az eszéki hidak felé robog} meiyekk,el
~ Mgy Szulejman aDunát, Drávát s ennek egészkiáradási vidéR;ét
áthidalta s azt tornyok és' várdákkal megerősitette.Zrinyi e nagy-'
szer~ io.üvet megtámadja, azerösségeket lerontja, s a hidakat

1
•

valamint az épületfával, megrakott hajókat az eszékiek sikertelen,
Jövöldözései közt \fölégeti.~)

Zril;1yi Miklós aránylag csekély erővel nagy dolgot vitt v6ghez.
Hadászati szempontbó~ az ,eszéki hid lerombolása kiszámithatlan
eredményeket vont maga után. A magyar vezér fölénye nagyszerü
tett álcta,lállapitatott meg, nehezítette az ellen közeledését} félelmessé

'tette a,' k,irályiak fegyverét, s mindehhez járult még az.on temérdek
v~sztéseg, melyet az ellen" az erköicsi veszteségen kivül, is ember"
Il1arlla, lö~zer és mindentéle zsákmán.yban szenvedett. Sok keresz--,

, tenyvisszat:l,yerteszabadi$á.gát, i kanizsai törökök dölyfe megtöretett
1

s aszohliz:éd országokbiztosság'ba helyeztettek. .
,'.' Zrinyi febr. g-én ismét Pécsnél volt, melynek várát Hohenlohe
xivta, ,m,elyetazonban faltÖrő ágyuK hiányában be nem vehetett.

"Föloldja t'eMIaz' ostromot s Zerinvár felé vezeti seregét.
:i:?ebrltát közepéilaz egész haddal, mintan mintegy 5oobehódolt

'Ia1ut~lhan;l,vasztott; Segesdet megvette, ,huszezer szarvasmarha}'
,'ha1,"Omezer ló és sok ~ás marhákkal visszatér Muraközbe hol

" " , .' " .' .. .' '..' . ' ' }

fegy~eresei s,. megérdeml~tt nypgalomra .talalnak. 4) ilS az alatt, mig'
'a·, bán eúm .körutjaáltal 'iivastuskó" nevet érdemelte ki magának

1) Ka~y' III. 3.
2) Fragm. r. 177.
3) Knzy m. 5.
4) Horváth IV. 35·
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.r{~&stantinápolyban, testvére Péter szluini és sichelburgí kapitÁIlyi '

szerÍJ.es őre volt a horvát végeknek, folytatta 'mit Miklós mar. fiz'
évvel ezelőtt hirdetett róla, mit taval oktaberb'en ,is tett, midŐn a
boszniai basát megszalasztá} "rettegtette Boszoi'átés Her'czegovinat.I)"

, E téli hadjárat Europát bámulatra és hálára ragadta. A pápa
köszöriőlev~llel, a császár' öt egész hazával együtt rpm:ai. sz. biro
qalini herczegi czimmel tisztelte 'Illeg, de melyről 'a magyar' hős
sZlSré,nyen .lemondott ; Steierország és Regensburgban körmeneteket
rendeztek s így adtak hálát az Istennek, mely utóbbihelyen ab,ban

\naga a császár, a válasz,tó fej'edelmek és főpapok is részt vettek.~)

S a szultán? Anagyvezérnek szigoruan meghagyta, 'hogy addig
ne nyugodjék, mig Zrinyit,ennyi b'ajnak okozóját, egész Magyar·
ország és. Horvát<;,rseágban üldözve el nem fogja, és a megérdemiett
haláilal nem bünteti. 8),
!,;,»(i~~o~tecucco1i pedig gunyolódott, s állítá, hogy e hadjárat'
,>~'Wk:ar'ní!-~yobb zsákmánynyal, mint dicsőséggelvégződött.4) Csak·
hog,yMonte~uccoli és véleménye egészen magára, mar,adt S ,a, ,na· ,
gyon ovatas eljárásu' s 'eddigke~és ,eredményt'f~lIIl1l,tat9'táp9ri{,' ).
állítását senki sem hitte (jI. Belőle a' gyiilÖlsé~b~sz&tt,J1'~Ill."P;
az ész, a katona,kifzászlójáhozruralkodó)~h?~~s~~'~s})e .

Zrinyi rövid nyugvás után ismétahélfcz,>~~?eJ~f~'

iWgy értesült, hogy Kanizsaélel~m1Jep.l1iá,tiy.t>si~tiV((~iL""(
valamint az is, hogy a h~(Iak'~lrö~t~sa'll:ltal a}{acfályozot,t>Il~~,

gyorsan nem jöhet a' vár,!sei~I:Yére,; ?trinyit~rraÖszt9Il1fi"
Leopoldnak e , fontos, erőd ostro1Plás~t tapác~o1ja,Le()~91

haditanács a tervet helyeselte; s eyégbŐl abíro4q.IJllisé8'~'d~',

is Zrinyiparancsnok1>4gaa.lá,helyezte.6) ','.'c •• ' .'" .'", , ":"'?c'

Apr~ :zB·án aZ13gY~sí~e~~'~e.reg, Kaniz~~t~~;ij~tá~qI~];t~+"
ro4amra ft külső városbÓL~ivertek; ?-z<ellent,d~rn!l.~a~'~~~sy/
mely eleségben , vagy' .'.eg-yé&benhian)'.f;éppen ,nettl,sz7~yeaEl'j;~ii
daczolt, a viV:ókerŐlködésév'el{" kik,.qí-~~JŐS~~t:El]dte~ setn,V'olt~~:

eléggé' ellátva.. Későp,f;> a" ba:joll.~~tFiHg-'Y'~~$~gítvet de' ;ekkor,m~gó'
, !'. "., " - ,-' ;', - ,',/r:.'., ,"-. '.' .:"-, .,. . ~,,-- .:.,- .. -." '., ''':'. " >r"';';'

S~day y, 83. . { -.'>",<\(,''''-2) KazyJII·7· , " .' c", ,. "c,'
Sll1tlln~sV~ziriu~ .itaque severel:n0nuit,nuUIIT sibi nt, otium, antea permitter,et, _'

quam Zrinliu,m'tanlorll,lU malorumlluctQr~m, tota.anngllriae,t Croatia, summa diligentia

perq llisituJ11'i~>e~l'ré't'n'\'eÍ"itiilqua~SllIJPlici~mactaiJdu,l:ntrl!deret...Kll~Y.m, 7·

4)~or;4~híY;3'~' ' >

5)Kl!~YtII. lÓ: 1,
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a vezérek között ütött ki az egyenetlenség, mi megsemmisítette. a
siker reményét. Ezalatt a n"agyvezér időt nyert ahidépítésre, ki
csakhamar nagy erővel közeledett a vár fölmentésére. l) A nagy
vezér közeledésének hirére, ki ekkor már (május 26.) Sziget alatt
táborozott, a vezérek, egynek kivételével mind az elvonulást sürget
ték, s. miután a télen elfoglalt várakból az őrséget azok felgyújtása
után magokhoz vonták, május végén a vár alul elvonultak.~)

Zrinyi, ki nyilt mezőn kivánt anagyvezérrel megmérkőznI,

kénytelen volt engedni; mit elte föfeladatául tűzött ki, mindenkitől

elhagyatva, félben kellett hagynia, és seregét Zerinvárra vissza
vezetnie. Ezzel vette kezdetét a Zrinyi család drámája.

Zerinvárhoz követte a nagyvezér Zrinyit, hogy ezt megsemmi:
sítse, .Zerinvárt és Muraközt meghódítsa. Zrinyi most is nyilt csa-

·tában kivánta. a számra nézve nagyobb ugyan, de rendetlen és
hiányosan ellátott hadat megtámadni. .

Minek irjuk le hosszasan a harczot,melyben Zerinvár földig
rontatott ? Nemzeti büs.t:keségünket sérti, a szomszéd jó barátságát
kétes szinbe tünteti föl, Zrinyit pedig magányába űzte.

Hohenlohe, ki már Pécs alatt hasonlott meg Zrinyivel, s'a.t·'.. . ,," .. ,

udvari párt ismét Montecuccoli kezébe tette le a fővezérséget, ki
először kedvezni látszott Zrinyi tervének, de csak azért, hogy ennek

· c~alódása fölötti fájdalma annál nagyobblegy~n. Más és más köl-
·tött kifogásokkal halasztotta Montecuccoli a hadi müködést; Zerin
'V{Lrból kitendelé . a magyar-horvát hadakat s ezek' helyébe ezer

.' klienczszázra menő német őrseget Avancourt franczia hadnagy.
vez~rlete alatt helyez bele. Magához vonja az óvári csá:szári hadakat .....•..
~. ezekélen.beyárandónak hiszi a török támadását, És mégis ennek;"
M;thadásakör összetettkl;lzekkel nézi, mint foglalja el a török ~arddiJ.1

avárati mint rombolja szét ama védmüveket, melyek hazánk oltal~
.m~rá szolgálhattak volna. '

. Zrinyi látta, a gyűlölet mint dobja oda .. ősi fészkét martalékul
$ az. ellen. mint rombolja azt össze. Nagy lelkét mély fájdalom
emészté, s e fájdalomnak terhe alatt irta levelét a Steyer kormány:'
tanácsnak Gun. 30.) "Semmiféle .történelemben nem olvasott, sőt

l) Horváth IV~ 36.

2) . nltaquae vel invito Zrinio, solvi\ur Kanisae obsidio; legiones omnes, in vicill~~::
Neo-Zrinii insulam, mid Kanisiensium, nuper de' animo suo, modo de victo hoste triúín
phantium gaudio, velut in asyluín lransferuntur." Kazy III. 14.
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hallatlan dolgot mondok en el legnagyobb fájdalommal Önöknek.
A multkor épitett és kizárólag' általam erősitett várat) nem az.
ágyuk által összerongálva) nem aknák által halomra döntve) ha
nem egyedül karddal ma alkonyatkor a törökök egy hatalmas
keresztény sereg szemeláttára hatalmukba vevék. Ez tehát a segély)
a mely után vágyódtunk és a melynek reménye minket föntartott l
Montecuccoli e vár védelmére még kardot sem rántott" stb. l)

Ugyanezen levelél~en igéri Zrinyi) hogy visszatér a táborba)
melyről hiszi) hogy gyászba borult) és védeni fogja a Muravonait.
Zrinyi igéretét be is váltotta; a nagyvezér több kisérletét, hadait
a Murán átvinni) meghi,usitotta. A nagyvezér pedig, mikor látta)
hogy' minden erőlködése kárba vész) jul. 12-en hajnalban felszedette

. táborát s este Kanizsa alá érkezett. 2)
Nem sokkal később Zerinvár lerombolása után Souches) Leopold

}l.;;l.painak a Dunán innen vezére, szerencsés harczokat vivott a
"tÖTökellen. Jul. 23-án) miután már Nyitrát és Lévát megvette)

I2 ezernyi hadával Ali, érsekujvári pasának 20-30 ezernyi sere
gét Szt.-Benedeknél megtámadta) abból hatezeret a pasával együtt
levágott), a többit megszalasztotta. Hogy az érsekujvári törököket
elszigetelje) Párkányt elfoglalta s a Duna hidját szétrombolta. ll)

Ezen harczokból Montecuccoli azt következtette) hogy a döntő

"iitJfözet a Dnna menékén fog vivatni. Azonban csalódott.
ZrinyiveLIjl}{kor a lehető legméltatlanabbul bántak. Öt) kinek első

sorban kellett hazáját védelmezni) ki e hazafiui kötelességét. a leg-,
-szivesebben teljesíte, ki oly eredményt mutatott föl) milyent egy tábor",.
TIqka sem Leopoldnak) ,most) mikor hős fészke leromboltatott,
félretették őt) rp.int egy czitromot) melyből már minden nedvet
kiszoritottak. A hadii:éívet még csak nem is közölték vele, a magyar
és horvát hadakat mel1őzték) mint a melyekre niár szükség' sincs
ezek haza is oszlottak. Zrinyi eZ,ért Bécsbe a császárhoz sietett. 4) .

Montecuccoli ezalatt átkelt, a Mur,án s magához vonta a
bir.odalmi segédhadakat, Coligny franc.rdáit és Nádasdy dandárát.
,Ez' utÓ}),bi már azelőtt is nem Zrinyitől) hanerp. Montecuccolitól

i,xiyárta a 'parancsokat. A fővezér csak hézagosan értesült az ellen

l) Frag\ll.zH.
2) !:>zalay V. 89'
3) ,K!ltona XXXHI. 559'
4) Szalay. V. 89·

6
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mozdulatairól, de hogy minden eshetőséggel szemben Sopront és
Németújhelyt födözze, a Rába balpartjára igyekezett eljutni.

A nagyvezér jul. 18-án a Balatonnál táborozott, s hadainak
számát újból növelte. Kapornak, Kemend, Egerszeg és Egervár
vagy megadták magukat, vagy őrség nélkül találtattak, egyedül
Peleske őrsége védelmezte magát s temetkezett a romok alá.

A nagyvezér Egervártól a Rábának tartott, s Körmendnél .
akart a Rábán átkelni. Szerencsére éppen akkor érkezett oda
Montecuccoli is (jul. 26.) s erősbödött hadával visszaverte az ellen
rohamát, vissza a következő napon is. "Jul. 28-án a nagyvezér
1{örmendtől a folyam ellenében haladva Csákányig, de ott is siker
nélkül kisértvén meg az átmeneteIt, másnap Szt.-Gotthárdig nyomult
a Rába partján, a tulparton mindig aggodalmasan kisértetve a
keresztény had által. 1)

Itt történt ama nevezetes ütközet, mely forduló pontja volt az
ozman uralomnak :Magyarországon. Jul 30~án kölcsönös ágyuzással
vette kezdetét az ütközet. Aug. l-én a török Szt.-Gotthárdhoz fél
mértföldnyire alkalmas gázlót talált, melyen seregének egyré.szét
átszállítá a balpartra, s 9 óra körül megkezdte az ütközetet:":A:'
törökök oly hevesen támadták meg a császáriakat, hogy ezek a
lökést nem állhatván ki, futásnak eredtek, magokkal rántották még
a segélyre sietél néhány ezredet is: Ez nagy zavart idézett e16,
mely általános bomlással fenyegette az egész tábort. Még jókor
érkezik segélyre Montecuccoli, ki az ellenséget megfordítja, vissza
űzi, s időt hagyabirodalmiaknak a rendezésre és helyeik elfogla
lására.

A harcz megujul, mindkét fél több és több erőt von aveszé"
lyeztetett helyre. Mig az öldöklő viadal a közepén ekként hullámzik,
a, nagy számu török lovasság a jobb szárnyat tulhaladva, átkel a
folyamon, s ugyanezen időben a balszárny alatt is átgázolni
törekszik egy erős lovas dandár.

A helyzet válságossá válik a császáriakra nézve. Montecuccoli
tanácsba hivja vezéreit, előadja a helyzet veszélyeit, hogy szaba
4ulásra nincs kilátás; kimagyarázza a körülkerítés eshetöségét, s igy
más nincs hátra, mint halál vagy di<,tdal. "Halál vagy diadal" lett
a jelszó. A keresztény had félholdat kepez, az ellent minden oldalon
megtámadja, viadalra kél vele. 2) Délután négy órakor az egész

1) Horváth. IV. 39.
2) U. Q. IV. 40.



csatasoron megharsannak a kürtök s a császáriak az előbbi via·
dalban az elesettek t ....temein keresztül támadásra i:ldulnak. Az első

heves támadásra kivetik az ellent állomásukból ; az első sorok a
puskatüz és az ágyúk által leterfttetnek; a távolabb állók mene
külnek a Rába hullámai közé. A visszavonulás általános lesz; az
egész sereg a viznek fordul, de a szörnyü tolongásban kétezeren
lelik a hullámok között halálukat. A csatatéren, mint az összeszedett
fegyverek számából kitünt, tizenkét ezeren estek eLI) Hogy mennyi
eshetett el a keresztények seregéből, azt határozottan nem lehet
megmondani, mert minta győztes, mint a legyőzött fél kicsinyíteni
szokta veszteségét. De hogy ez elkeseredett harczban nem lehet sok·
kal kisebb,' mint az ellen áldo~atainak száma, mutatja az a· körül
mény, hogy a török katonaság. egy része, a janicsárok, ink~bb

temették mago~at az égő üszkök közé, semhogy magokat a keresz
tényeknek megadják.~) Az ellen bátran küzdött s kész volt ..élni
vagy halni, de a megadásra nem gondolt. Ily harcz mindkét félt ől
egyenlő áldozatot szokott követelni.

A nagyvezér, ki a lovasság nagy részével a Iltt.-gotfhárdi
mezőn várta a, harcz kimenetelét, látván seregenek V'éSzedelmét,
maga' is futásnak eredt, lőszereinek nagy részét a gYőzőnek hagy
ván martalékul.

Montecuccoli másnap a harcz színhelyén hálaimát tartott, hol
. oly rég idő óta először arattak a keresztény fegyverek gyözelmet

a törökderékhada fölött. nÉs a helynek, hol a diadal kivivatótt S .

hol a győztes sereg a· hatczok istenének hálát mondott,' maigla:n .
egy kápolna tartja fönn emlékét."O)

Montecuccoli, nehogy a nyert babért veszélyeztesse, fiem
üldözé az ellent, ki ennélfogva időt nyert, hogy' seregét összeszé'li:
hesse. A nagyvezér megvert seregével aug. 6-án Vasvárnál ütött

. tábort, hol Renningerrel, a császári követtel alkudozásba ereszkedett,
s a Leopold által a háboru előtt ajánlott feltételeket minden ha~

hozás nélkül elfogadta.' A béke aug. lO-én 'nagy titokban meg
köttetett azon záradékkal, hogy mindaddig az ellenségeskedés ne
legyen megszüntetve, mig a megerősftés Leopoldtól meg nem ér·
kezik.

l) Hist. Leop. M. C. A. I. 165·
. .

2) Katona XXXlII. 530.
3) Horváth iv. 40.



Comeli a záradékot máskép adja elő :1) "Mindezek után Vas
várott a béke, mely azonban csak a folyó hó eltelte után lesz
érvényes, ezen föltételek mellett megkötve lett." Corneli szavai
kijelelik a határt, a melyen belül a béke megerősítésének meg
kellett érkeznie. Renninger tehát teljhatalmu követ volt, ki a tá
borban Leopold személyében, ennek nevében intézkedett.

A nagyvezér a békepontok megállapítása után a Bakonyon
keresztül Székesfehérvárra, onnan Esztergomnál a Dunán keresztül
Érsekújvár alá szállott s Nyitra visszafoglalását vevé czélba, ha
abban Montecuccoli által nem akadályoztatik. Montectlcco1i nem
üldözte a nagyvezér hadát, csupán Nádasdy hadosztályát küldte
utána, maga pedig Magyar-Ovárra vonult. Itt vette ahirt, melyŐt

a nagyvezér mozdulatairól értesítette s azonnal fölszedvén táborát,
a Vág·vonalra sietett. Galgócználtáborozott telve harczvágygyal a
sereg, midőn szept. 17-én a megerősitett béke hire megérkezik,
mely minden további munkálatot beszüntetett.

Nem irom le a békekötés pontjait, e helyett inkább idézem
Horváth Mi1)ály szavait, mely a békét eléggé jellemzi."Ha Szent
Gotthárdn4,.l.'a török győzött s Leopold könyörgött volna békéért,'
ez akkor . i~ alig lehetett volna gyalázóbb reá, ártalmasabb ~agyar

országra nézve".~)

Mi indithatta Leopoldot ily békekötésre ? Sokat fölhoznak a
.történetírók, különösen azok, kik nem sziinnek meg dicséreteket
.zengeni Leopold' uralkodása fölött, de él. védelem nem látszik
egyépnek, mint hasztalan erőlködésnek, melylyel el 'akarják takarni
azon áltfl,lánosanelterjedt véleményt, hogy ezen békekötésnél nem
tekintették Magyarországot. Akaratlanul is kimondja ezt Corneli
védekezése végén, midőn igy szól: Akár győzelem, 'akár, vereség
emésztené föl a keresztény sereget (mert mindkettő ismegtörtén
~etett volnal) mi akadályozta volna, hogy egész Magyarország az
~l1enség hatalmába ne kerüljön és Németország ne pusztittassék?"~)'

:&émetprszágot féltették akkor is, pedig azt mondták,' hogya biró-
dálmi hadak is Magyarországért harczolnak. '

'l) Eo inlellecto, in pngo Vnsvlii', - pax, sed quae non, prilIS, ac mensc evollllo
rattl sit, hab eDda, in hns leges eoalllil." Frag. I. 326.

2) Hon'állt IV. 41.

3) »Sen dclori~. sell dlldes Christiannm exercilnm absnmerel (nam Iltrovis m'odo
afaigi poleral) quid illhibuissel, ne in hostis polestlllem universn Ungaria lrilllseat' et Ger
mania pervaslelur:" Fragm. 1.337.
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Ei okoskodás még akkor sem állhat meg, ha hasznot mutat
hatna föl, mert nincs jogalapja. A koronázás elötti törvény, melyet
Leopold is elfogadott, szentesített s erre megesküdött, határozottan
kimondja, hogy: "Ö Felsége, a királya magyarok tanácsával éljen
akár él békéről, akár a fegyverszünetröl legyen szó". 1) Kormányra
léptekor megfogadta: "hogy mikor a magyar királyság ügyairől

lesz szó, Ö azokat a magyarak által fogja' megvitatni. "2) Magyarr
ország e békekötésnél meg sem kérdeztetett, sőt teljesen mellőzte

tett, mintha nem is Magyarország sorsáról lenne szó; nem vették
tekintetbe Zrinyi és a többieknek a császárhoz intézett esdekléseit
sem, sőt ellenkezőleg minden jó magyar óhajtása daczára oly béke "
rögtönöztetett} mely meggyőzöttekhez, nem gyözökhöz illett. A
német birodalomban épp úgy} mint Magyarország és Erdélyben
általános elégületlenséget keltett a békekötés s azt szentesiteni,
törvénybe iktatni vonakodtak. E vélemény nemcsak egyeseké volti
kik vérmes reményeket tápláltak, kiket nem kötött állandóanhüség,
a királyi házhoz, de így vélekedtek "egyebek között a Zrinyiek,
igy maga a nádor, Vesselényi Ferencz, sőt még Lippay Györg)\:
esztergomi érsek is, Leopold leghivebb embere, midőn őt Zrinyi,:
Miklós a hadsereg szétoszlása után meglátogotta 'I. a)Magyarorsz.ágl',~.2
a győzelem gyászt hozott} mert ebben láttahazánkalkotoián.Y'u:tí~r·;

első sérelmét, melyet Leopold uralkodása alatt annyi követett.· ...
Zrinyi ezután beteg l~lekkel csáktornyai várába vonult,.~y~~

kori vadászattal üzvénel kényelmetlen nyugalma fájdalmait.l\!ta~S:

gányában keresték fel barátai, hogya nagy férfiu iránt tiszteletö~':~
s rokonérzelmöknek kifejezést adjanak. "" .:t

A birodalmi hadbanszcilgált nemes francziák,<C61igny é,s.tltr4
mielőtt hazánkat elhagynák, Csáktornyáramentek, .idttne\~ ..••..
napot töltöttek A nemes férfiak bámulattal vegyült ,tiszt~l~tt~,r>",

viseltettek hősii.nkiránt, s .róla igy.~yilatkoztak:.,;őkMgycr~lgt~#.j
bámultak Zrinyíben: a személy méltÓsága~éskomolyságát;abe$t~~~:t,;?
ben a bölcsességet és könnyüséget; a müveletlenriemzetböl eredit .
férfiuban a bökezü:séget és neveltetést. Csak egy hiányzott náJa,.,-

l} "Regia Majestas utatur consilio Ungarorum sive de pace, sive de 'induciis agen

dum sit." Fragm. r. 327.

5) ."Quando de negotiis Regni Ungariae agetur, ea se per Ungaros lractalnrnm."

U. o. I. 328.

3) HorvAth ~V, 43·
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hogy hizelegni nem tanult meg; de azért ők soha sem bátorkodtak·
csak egyetlen kétértelmü szóval is hűségét próbára tenni, jólehet .
a vetélytársak erőlködése folytán hatalmától· már megfosztatottu• I)

A békekötés az egész országban elégületlenséget idézett elő,

melynek lecsendesitésére a kormány nem a legszerencsésebb esz
kÖzökhöz fordult. A helyett, hogy országgyülest tartott volna,a
király előadta volna az okokat, melyek őt a békekötésre kénysze
ritették s igy legalább az alkotmányos formát megtartotta volna, .
tanácsosokat hivott Bécsbe, kiknek azonban semmi kedvök sem
volt megjelenni oly gyülekezetben, melytől mitsem várhattak.: Maga·
Lippay érsek igy ir okt. Ig-én:"El vagyok tökélyve, nem mennem
fel Bécsbe a. tanácskozmányra, mert ha már is gyanu s panasz
van ott ellenem, mi lesz még, ha ott érzelmeimet a többi tanácsosok

. előtt kij elentemu.2) .
Zrinyi Miklós is meghivatott a tanácskozmányra, bár gyanu

alatt volt azon tizezer tallér miatt, melyet a franczia király küldött.
jószágai pusztulá5áért, s a melyet Leopold tudtával el is fogadott.

. Vitnyédy István ,a hires lutheranusprókátor és főemberu figyel
meztette őt a gyanura és a Bécsbe menetelről le akarta beszélni.
~Con~ia mensrecti famae mendica ridet; (a tiszta lelkiösmeret
megveti a hazug hireket) - szóla ne~i Zrinyi, - semmit sem vé
tettem; ha veszek, ártatlan tisztességesen, az igazságért, nemzete
mért.veszek, hogy ezt a törökkel való gyalázatos békességet nem
javallottam, melyben nem voltam egyedül."S) Elhatározta tehát
Zrinyi, hogy daczára a gyanunak, melylyel peszédét fogadlIli fogják,
fölmegy Bécsbe.

Pár nappal a levél vétl;lle után 1664. nov: 18-án Zrinyi MiklÓS
meghalt..Gyászos napja volt ez hazánknak, a melyen egyike a
;legn~mesebb és munkásabh hazafiaknak, a legnagyobb vezérek' és
kőltőknek, vadás.zat közbEhl egy vadkan áldozata lett, életének
48:ik évében. Bethlen Miklós) ki ekkor vendége volt, leirja mint

. szemtanu a gyászos esetet; de öcscsének Péternek· előadása ís
megczáfolja azon általánosanelterjedt gyanut) mintha. Zrinyi irigyei

"á.ltal öletett volna meg. .
Halála nagy csapás, pótolhatlap. veszteség volt nemcsak Horvát-

. I) Szalay 'V. 100•.

2) Horváth tv. 43.
3) U. o. IV. 44.
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ország és Szlavoniára nézve, mely tartományoknak 6 és öcscse nemtöi
voltak, miként ezt a kanizsai, szigeti, szerémi és boszniai basá~

tapasztalhatták, de óriási vesztéség volt halála az egész Magyar
országra nézve is. Zrinyi Miklós volt legnemesebb személyesítője

azon elvnek, mely czélul tüzte ki a török iga lerázását; Erdélyt a
legszorosabban füzni MagyarországhÓz; megőrizni éi. nemzet alkot
inányátés döntő befolyást nyerni a koronatanácsban. "Ezen hazafiui
tö~ekvés legmagasztosabb személyesitője, már költői kedélyénél
fogva is, Zrinyi Miklós volt, jellemének tisztasága, higgadt' belátása
egyszersmind biztosítékul szolgált,ak, hogya kitüzött irány nem fog
ürügyül hasznáitatni magánérdekek foganatositására, hogya válasz- 
tott eszközök nem lesznek férgesek, . nem lesznek czéltéyesztők,

hogya. hazafiui törekvé.s nem fog kibányásztatni cselszövő idegen
hatalmasságok által". i) .

Zrinyi Péter, Miklós halála után, magára maradt} árvája
egy ország, melynek vezére, védője, jó csillaga volt. Gyönge
zekbe jutott a kormány, a vihar tlÍlcsápott az állam h,~jóján,

hajótörést szenvedett hé).zafiui igyekezet vérebe fojtat'ott. A sz{)morll.,/.:
időkről csakszomoru emlékek maradtak reánk örökül.

Zrinyi Miklós második nej étől, Löbl Zsófiától egy fia,
született; ki a szalánkernéni ütközetben (1691.) esett el..
csalá.dja benne kihalt. Miklóst abánságban öcscse Péter lÚi\TPlfh,,·;"

A Zrinyi család legnagyobb, a magyar történelem
nemesebb alakjától nem válhatunk meg szó nélkül. Zrinyi a ko.lt~n:él;;;i;,r~

alig van nagyobb, összes történelmünknek von~óbb alakja. Hám
lattal vegyes tisztelettel tekintünk emlékére vissza ama férfiuI'lalr.;,
ki bölcs tanácsai, hős hadi tettei, hadvezéri tudománya és költemén~~{,

által nevét halhatatlanná tette. .' , -',
N em akarom itt ismételni mindazt) mit neveltetésérőlmondtil,

melyek kétségtelenül befolyással voltak nagy szellemének
sítésére, hanem csak utalni fogok' azokia akkor, mikor tetteiben
rugót, az eredményeknek okait fogjuk fürkészni.

Zrinyi Miklós neveltetése vallásos alapon nyugvott. A
tisztább vallás honolt szivében, melynek első éseltötölhetlen
vénye ez: Szeresd felebarátodat, 'mint magadat. És II menten
koránakbeteges gondolkozásmódjától, kivétel nél~ül minden emberre,

Il Szalay V. 102.
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alkalmazta azt s a mint a mindenségben fölismerte a legbölcsebb, '

alkotót az örök Istent. úgy minden emberbel1a Minclenható gyer-
~, ,
mekét látta, kik arra vannak utalva; hogy, Iriint egy atya gyermekei,
széressék egymást. Nyilván vallotta, hogy a kath. vallás szelleme
idegen az üldözéstől, elitéli az ~rÖszakos. téritést, más vallásbeliek
ü1d'öz~sét, mert hisz Szt. Péter.nek még a maga védelmére sem
szabadott kardot rántani, I)' a keresztény vallás pedig' nem kiván
más vért, hanem csak a Megváltóét az Isten clicsőségére.

2
)

Buzgó katholikus volt és jó keresztény és ez maradt haláláig,
de nála a vallás nem képezte te,tteinek főrug'óját. Öt hi~e meg
nyugvással töltötte el, az örök élet reményének magvait ültette
szívébe, erőt adott neki szembe szállni a veszélylyel és hazájáért
élni, halni. Legveszélyesebb ellenségnek ismert~ a: törököt, de nem
vallása miatt,3) hanem mert meg volt győző'dve, hogy rablásai. a
sir szélére juttatják a .hazát, . melynek' védelmére ).ratholikust a
protestanssal egyesíthetni legfőbb törek~ése vólt.

. A nagyszombati iskolában kezdte gyüjteni az adatokat később
'befejezett nagyeposzához. Itt olvasta Bonfint, itt Istvánffyt. s e két
iró munkáján elmerengve.. lelkébe fölidézte azokat, kik a hazáért
ontották véröket. Ö il> hasonló akart lenni a.zokhoz, élni a nemzet-

.~ek, élni a nemzetért, mit kifejez amaz ajánlás, ~it hőskölteménye

homlokára irt: "Dedicálom ezt az munkámat Magyar Nemességnek.
Adjá Isten, högy véremet utolsó csöppig hasznosan neki dedicál-'
'h;assam",'I) , .
. Költészete sz~p lelkének volt gyermeke. Kétségtelen, hogy

!L classi,cussok hazája, m:elynekminden göröngyéhez annyi emlék
·Nzödik.. fölkeltették benne a k~ltői képességet; Torquato Tasso,
Yergilés HOll?-ér: tanulmánrozása buzdították öt; s nemesítették
erz;ékét: de bizonyos az, hogy a költészet és müvészetben, mely a
l~iketlhinti, csak olyanokat tanulhatunk el ~ásóktól, melyek a mi
lelkünkkel, tehetségünkkel teljes öszhangzásban vannak.

I) Zrinyi M. munlcái: Ujabb nem1.eti könyvh\r. 18S2: 339.
2) U. o.

3)"Vannak más okok, és méltó\<, kik kénys1.eritenek az török elien, religion lcivül
is', fegyvert fogmlnk, és mások ellen is, kik reánk tusakodual., akir azok a mi hitiinlcön
legyenel., akar ne: de csak csupán a religio titulusa alatt ra menni valamely szomsl.é

. dunkra vagy keres~tény fejedelemre, nem hislem, hogy sem i.ten előtt volna ez az 'ok
kedves, sem emberek előtt elegendő." U. o.

4) U: o. 30.



Zrinyi .nem volt utánzója a nagynevi.i. iróknak) hanem melléjök
sorakozott) sba munkájában vannak egyes kifejezések, melyek
Torquato Tasso JeruzsaIemében is elöfordtilnak) ezeket nem lehet
másnak mondani)' mint . öll,kénytelen . visszaemlékezésnek. Zrinyi
eposzában egészen más szellem uralkodik) más az' alapgondo~at,
irany és szerkezet) még a részletekben is különböZik. Nem utánoztá
Zrinyi Tassot) sőt sok teki.ntetben magasabban á:ll' az olasz költőnél ~

a feltalálásban önállóbb} irányzatban nemesebb) a tényezökre nézve·
választékosabb. ' .

Zrinyi egy ifju ~elkesedé~ev~l és a. költő képzelŐ erejével
olvasta Istvánffyt). különöseh az 156 ').iki ,szigetvári ostromot) mely.
beti őse) a hasonnevü.n~gy hadvezér, felaldoz,ta magát ,a ha2íáért
és az egész keresztény Europáért. A történetiró munkájának olvasása'
után hőskölteményénekeszméje és egyescselekvények megvalósulva
lebeghettek szemei előtt) melyhez a szinezést és aZ elevenítŐ ré·
szeketsaját kora) mely nem esik távol amattól, n'emis különbözik
tőle) bőven szolgálta.tta. ' .' ..

Vergil és Torquato, Tasso csak századok mulvaés oly esemé·
nyeket beszélnek el, a melyek elŐttük többnyire ismeretlen hely~ri,'2
folytak le) .' elbeszélik akkor} . mikor a cselekvő emberfaj szokásafi/
szelleme és, főbb jellemvonásaival lOlgyütt márrégkivesiett;Zrin.}tf'
azonban, Hom'érral és a. középkodgerrrián eposzköltökkeleg,'Y:~y;5
temben a köielmult eseményeIt énekli meg. "Szigetvári vesiEl~él".,!

mében" oÍy sok van a történ.etböI4tvéve} s a képzeltrésíekan~y'il."~';'
a törtemet szelleméhez, vanllak idomitva) hogya valótsz\3I"tÍe.~·~.,.
előtt látjuk és a valósúnüt valóságnak fogadjuk eIjkezébe~ ~&'

történét koltőive és a költészet történetté válik. ,'. ," .•.• • 'i'}'!
. Hogy Zrinyi Miklós ;álasztottae tárgyat,melybé1ÍÖsété~

-meg) ez természetes és ..reá,.Mzve könnyü volt. §zOl1etnLffi~·1il~á.S;~
által fel akarta rázni nemietét;' a hazai. közelmult eseménye'
választöttpélda csak lelkesíthette'amagyart/mery. á regidics~Sé~~,.
ösi ragyogasában mutatta be; ne~zeténe~Jgmu.télJtta.az tttat)Il1elY'é~.';
függetlenségét biztosíthatja: de ,hogy ezeseméJ1ytJ1D.elY.~a"z,~i.
történelmünk egy lapját képezi, amely korlátoWköv,'etkezrnényű,:"
biztos müérzékkel eposzi tárgygyá avatja azáltal, '. hogy azt ,ait'
egész nemzetre kiható erkölcsi nagy' eszmekifejezöjévé teszi,·a,
legnehezebb feladatok közé tartoZik,..· . ,
, És, é nehéz feladatot sikerrel .• o14oUa,.·.meg. Ter:emtö lélekkel
és szerkesztő mütehetséggel .birván}tárgy~felett mindvégig ural-
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kodottés azt öntudatosan alakította. Szolimannak e hadjáratát és
őse hőstettét nem úgy tünteti fel, mint a török részről pusztán
hódítási, Zrinyi részéről védelmi harczot, hanem mint egy Isten
minden adományaival elhalmozott) de vétekbe merült nemzetnek
büntetését, mely a nemzetnek eszméltetésere, javitására van Isten
által rcmdelve.

Krisztus leszáll keresztjéről, hogy a kereszténység bajnokává
avassa fel Zrinyit, ki ünnepélyes fogadá.st tesz és magát az áldozatra
felajánlja. Ehhez képest maga az Isten használja fel a szultánt bün·
tető eszközül a viszályokba merült nemzet ellen) hogy megtámadja
a nemzetet s ennek alkalmat adjon a megváltó áldozatra. Nagy
haddal tör tehát Magyarországba Szolimán és minden mást félben,
hagyva, csapatát Szigetvár bevéte'lére küldi. AzeMcsapat megér·
kezik a vár alá) de Zrinyi egy éjjeli harczban meggyőzi ezeket. A
szultán a vár' urához követséget küld) hogy meghódolásra felszól·
l:ltsa) mit azonban Zrinyi visszautasít. Ezután 12 ezer ember t~Llnadja

meg a várat, . mit azonban Zrinyi nem vár: be, . hanem tizedrésznyi
csapattal ellenök indul. Véres csata fejlődik ld közöttök, '5 a győc

zelem ismét a magyarok részére dől. Végre Szolimán maga' is
megérkezik derékhadával, s támadást intéz a vár ellen. Zrinyi a
tüzérség hatalmas támogatása mellett hősiesen küzd s a győzelmet

kétessé teszi, mire a török újabb erőt von magához. Erről a hős

tudósítani akarja a királyt. A tudósítás elvitelére két hős ifju vá·
lalkozik) kik szerencsésen áthaladva a tá.boron, végre meglepetnek
és erélyes küzdés után elesnek. A két ifju kedves. alakjá) hős

lelkillete és szomoru sorsa fájdalmas hangulatu részletét képezi a,
münek. . .

A szerencse) melynek mint minden régi hadvezér, úgy Zrinyi
is .oly sokat tulajdonít, hátat fordít a várbelieknek, kikre csapás
csapás után nehezedik. Ujabb roham ,alkalmával a külső és belső

város az ellenség kezére jut, de a megmaradottak hősiesen küzde·
nek anagyszámu ellEmség ellen s fölöttök nem egy győzelmet

arattiak. A hosszas harcz és a nagy véraldozatok az ellen tá:borában
viszályt támasztanak, a mi a török divánban nyer kifejezést. A VIII.'
ének) mely a hadi tanácsot leirja) oly élethü) hogya. személyek

,nemcsak valószinükké, hanem valóságokká válnak. Azok) kik a vitá~

ba bocsájtkoznak, vérmérsékök) gondolkodásmódjokes egész jelle~

~ökhöz képest s annyira beletalálják magokat a. viszonyokba) hogy
feleleteik meglepnek a találó kifejezés által.
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Ezalatt a harcz folyton tart, melyben különféle episodok,
párbajok is fordulnak elö,' melyek közt nevezetesek Demirhám pár-
viadala és Deli Vid merénye és megszabadulása. .

Végre az elpusztult Szigetvár és a megfogyott hösök ellen
döntő csatára készül Szolimán. E végcsapást ég és föld) Isten es az
ördög hatalma készíti elő, mely esemény a nemzet lelki váltságára
szolgál:' Minthogy ily nagy dolog csak rendkivüli eszközök által
mehet végbe, tehát egyfelől Isten intézi azt) más felöl a pokol
minden erői mozgásba hozatnak, hogy az Istenhez hü es a benne
bizó seregnek, valamint vezérének ellentállása annál nagyszerübb,
önfeláldozásának jutalma, melylyel végül maga Isten koronázza
meg) annál fényesebben kiérdemelve legyen. Ezzel van a csodá
latos elem igazolva, mely az eposzban szükséges, mely nélkül valódi
hősköltemény nincs.

A vár végpusztulásának ideje elérkezik, a megmaradt v:édök
Zrinyi vezérlete alatt kitörnek és sok ezer. török megölése utáll
é1t?ket ±eláldozzák. Az áldozat végbe ment, a magyar hős1 erény
megdicsőül és az erkölcsi győzedelem teljessé lesz.

Ez röviden tartalma höskölteményének, mely) ha mindell tett~
feledésbe merül, halhatatlanná teszi nevét. A szerkezetet illetőleg

nemcsak az első helyet biztosítja számárairodalmunkban, hanea.:l~

világiroda10m elsö eposztermékei közé sorolja, s hogynem oly is.
meretes, mint Homér, Vergilés Tassohőskölteményei,ennek né~

más az oka, mint az, hogy nyelvünk szük határok közé van szodtva.
N em ékesíti ugyan fel niüvét keresett leitásokkal; a harcz

heve, a tömegek nagysága és tarkaságának, az ágyuk döreje, füst.c
jének, a vad és kegyetlen harczokban elhullottaknak nem szent~l'

szebb hangzásu verseket, miként ezt tette Tasso, Byrönés.vötö~,

marty, mert nem keresi az eposz szépségeit a .külső leirásokban..:
de ott, hol jeilemeket ábrázol, hol reá mutat ama lelki .er6~re,. tn~·.i

lyek az eseményeket szülik, a l~gkülönbözöbb jellemeket csop'oJ:';
tosítva úgy festi, hogy ezek a lélekre nézve' a. legmélyebb hatást
gyakorolják. Szükséges ugyan a: pha:ntasia az egyes leirás~knáli$,'

de tetőpontját mégis csak a je~lemfestésekben éri el és .abban
remekelt Zrinyi. Az, ki csak a külsö leirásokban éri el képzeletének
tetőpontját, lehet kitünö lyrai költő; de mint ~posziró a középsze-
rüségen felül emelkedni hem tud. .

Feltünő Zrinyi eposzában az, hogy ö, ki a legnehezebbet si
kerrel 61dotta meg, a részlete~ben ~ok hiányt mutat fel. Nyelve
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darabos, sőt itt-Qtt hibás, verselése nagyon gyarló, mi arra mutatna,
hogy ét költészet zenei része iránt elég fogékonysága' nem volt.
Ugyan a munkájának sikerültebb helyeiből az eJlenkezör61gyözöctünk
meg, ele ha ezek nem volnának is, bizonyítal1á ezt prózai müve is,
mely nemcsak erőteljes, hanem hangzatos és szabatos is. Mindezen
hiányokat ö maga mondja el höskölteményéhez irt előszavában:

"Homerus száz esztendővel az trójai veszedelem után irta historiáját ; .
énnekem is száz esztendővel azután történt irnom Szigeti vesze·
delmet. Virgilius tiz esztendeig irta Aeneidost; énnekem pedig egy
esztendőben, sőt egy télben történt véghez' vinnem munkámat.
Egyikhez is nem hasonlítom pennámat, de avaI őelőttök kérked
hetem, hogy az én professióm avagy mestertégem nem az poesis,
hanem nagyobb s jobb országunk szolgálatjára annál. Az kit irtam,
mulatságért irtam, semmi jutalmot nem vArok érette, őnekik más
gondjok nem volt, nékem ez legutolsó volt. Irtam azt mint tudtam,
noha némely helyen jobban is tudtam volna, ha több munkámat·
!lem szá.ntam volna vesitegetni. Vagyon fogyatkozás verseimben,
de vagyon mindaz holdban, mind az napban, kit' mi eklipsisnek
hivunk. Ha azt mondják "saepe et magnus dormitat Homerus: lC

bizony szégyen nélkül szemlélhetem csorbáimat. Igazsággal mondom,
hogy soha meg nem corrigáltam munkámat, mert üdőm nem volt
hozzá, hanem első születése elmémneklC. 1)

. Mindezeket összefoglalva azt mondhatjuk, hogya feltalálás és
,elrendezés te1):intetében Zrinyi munkáját költészetünkben semmi
. Sem mulja felűl.

Kisebb, költem~nyeiben, melyeket idylleknek nevez} mi sem
J1}tJ1ja feliil a kepzelem gazdagságát, az érzés bensőségét és erejét,
Illiftt~útt édes kőtődéssel a kibékülés örömeinek megható festésével, .
:vá,ltakozik; a "Feszületre lC irt költeményében mély vallasos érzelme
. nyer kifejezést, mely a buzgóság mélysége és a képek szépségeire

<pétve összes vallásos költészetünknek legszfabb darabja.
Zrinyi Miklós nem csak költő volt, hadi emberré tette őt már

születése, családjának legszebb és legdicsőbb emlékei, terjedelmes
bir~oka~nak fek.vése a törökhatárs7.élen. Túdta jól azt, talán senki
~eIIllátta tisztábban nálánál, hogy a török és magyar meg nem
férhetnek egymás mellett.· De ha elfelejti is; eszébe kellett jutnia,
va1ahányszor Muraközből áttekintett Kanizsa felé, hol az ádáz el"'

l) Zrinyi M.mnnltái. Ujabb nemzeti könyvtár. 1852. 29..
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lenség tanyázott, mely elpusztitotta . a védtelen,ek tüzhelyét" Inely
szüntelen fenyegette a Szigetet, melyet a legéberebb vigyázattal
tudtak ősei, tudott ő megmenteni. ' ,

Bizonyos, hogy a pusztulás naponként való szemlélete, .a közel
szomszédság nagyban e1ö:,egitették a török iránt táplált ellenszenv'
kifejlődését, és hogy ez nála nagyobb volt, mint a felvidéki nemesek
és póroknál, kik kevésbbé fenyegettettek; de köúemüködött abban
is, hogy képezze magát a küzdelemre. Sokat fáradott és tanult, .
hogy jeles hadvezérré képezze ki magát, és azért akart azzá válni) ,;
mert meg van győződve, hogy korában igy tehet hazájának leg-.
nagyobb szolgálatokat. E tettében sem közönséges) hanem magasabb
czélok vezették. A magyar hadi dicsőségnekvisszaadni régi fényét;,·
fegyverrel kivivott eredmények által biztositani hazája független
ségét csak úgy lehetett; ha ő a hljLrcz mezejére nem csak bátor
ságot visz magával) hanem hadvezéri tudományt iSI az tI mia
magyarnal eddig hiányzott. .

Ifju éveinek első tanulmánya Istvánffy és Bonfin valának .
Alig olvasta magyar nagyobb lelkesedéssel a hazai történelríl.e~;:'
mint Zrinyi Miklós és c lelkesedés nem volt mulékony, maradandó)
nyomot hagyott lelkében s folytonos ösztönül szolgált hazájá.nak)\"
min~l nagyobb szolgálatot tehetni. . . .·C>"

Szere,tett ugyan a régibb és az újabb kor. költőivel, törtéhe~<:

iróival és bölcsészeivel foglalkozni} de soha sem feledkezettmeg/:(é
-fegyverről, a harcm"ól. Magán kezdé a reformot, és törekedettfs{0K
mereteket szerezni a hadi tudományban. A cIassicus iróktól.ketl;1V:~;;,(
Gusztáv. Adolfig áttanulmányozá mindazon változásokat,· Il:lelye~,~;~
hadászat fejlődésébenelőfordultakés hazája viszonr~itJ azellens ..
tekintetbe véve azon volt, hogy nemzetével a. legJobba.t
ismertesse. ,

Számos kisebb-nagyobb csatározásokban) melyekkorAballD
rendenyoltak} vitezséget, ügyesség~t, leleményességet tánuslto,tt
folytonos önmüvelése es a tapas7:talás lehetővé tették az' r 663' ,... ,
évek dicső fegyvertényeit. A név már maganimbu~zszaIYette~Q~~~:;:

személyét, tettei megmutatták, hogy az ősök~e1yébe méltóuP9;~';,:.;;
lépett; m,ig a törökök rettegték fegyverét, a 'alagyarok biiazkén ;.
emlegették őt a mi vérünknek. ZrinyiMild~s hi,lrczaiban a. kÖ17ÜH,
tekintő vezér .óvatossága mellett oly bátorságot ·.tanusitott, mely
az élettel játszik, a halállal Hem gondol. . Hirnevét fegyverrel l)ze·
rezte, miként maga is énekli:
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,Kem irom pennával,
Fekete tentával,
De szablyám élivel,
Ellenség vérivel
Az én örök hiremet"1.)

Nem gondol a halállal} bár hol éri is utoll csak a becsület maradjon
tisztán. Ezt is tőle tanuljuk} ki igy ir:

"Befed ez a l<ék eg, ha nem fed koporsó,
Ónim tisztességes csak legl'en utols6.
Akár farkas, akár emészszen meg holló;
llilindenütt feljül ég", a {tild lészen alsó".")

Mindezen harczokhirnevét alapitották meg} neve tiszteltté lett
és szava nyomatékkal birt. Ekkpr aztán fellépett reformátori ter
vével} melynek czélja nem is lehetett más}. mint} kiküszöbölvén n..

lábrakapott nyegleség és ferdeségeket, határt szabni a töröknek}
hazánk épségét visszaá1l1tani} Js függetlenségét biztositani.

Fönnállásunk alapjának az állandó hadsereget mondotta, !I)
mely azonban magyar legyen magyar vezérek alatt. 4) Az állandó
katonasltg számát a viszonyok sierint szabja meg. Oly béke ide
jében, mikor a fegyver nem igen nyugszik} a nagyobb csatározások
vannak csak tiltva} állandó hadsereg számát 4000 gyalog és' 8000

lovasban állapitja meg, mely mig egyrészt elegendő volna a török
rablásainak megakadályozására, .sőt megtorlására is, másrészt ez a
felkelő sereg magvát ·képezhetné. C)

. Erre azonba~ szükséges az egész nemzet egyetértése. Ezt.
'sürgette tehát, valamint Várad visszavételét, Erdély megvédését;

,mert ha. IlVáradot vissza nem vesszük} ha Erdélyt elvesztjük, ne is
1l.adakozzunk b~r azutánI hanem vagy most} vagy soha sem; fus
~unk k,i az országból} ha ezt resteljük". G)

. .Ö maga sokat tett} hogya háböru kitörjön. Éber figyelerr:tmel
őrizte areá bizott részeket s nem egy portyázást akadályozott meg.

,lIa azonban erről elkésett} beütött a török földre} megtorolta a
,rablást; deboszut ált Erdély szenvedéseiért is. Rég ideje annak}
hogy a magyar. akadályozni merte a török rablásait ; ő még többet

l) Zrinyi M. mun1lái. Ujabb nemzeti könyvtár. 1852. 326.
2) U. o.

3) U. o.' 206. "
4) U. o. 205.
5) U. o. 206.
6) U. o. 222.
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tett, felépítette Zerinvárát, mely bár biztos menhelyül szolgált a
magyar katonaságnak, mégis inkább politikai, mint hadtani fontos
sággal birt: E várépítés valóságos kihivás volt, "kesztyü, melyet a
bán a török birodalomnak szeme közé vágott, és sem a bécsi udv'ar
tHalmai, sema török fenyegetései nem tudták őt megkezdett mun
kájában megtántoritani. El volt határozva váracsában, ha segíti· a
király, ha nem, szembe szállni a török összes erejével, ,és csakugyan,
a kitört háboruban meg is tudta azt védelmezni cl .1) Fenállott a hős

fészek, mint élő tiltakozása, boszulója a török rablásainak, honnan
szemmel tarthatta a szomszédos Kanizsát, az ellenmpzdulatait.
Montecuccoli az osztrák had élén pusztítani engedte a' Vágmentét,
Morvát, Ausztriát rÓÓ3-ban, csak Zrinyi Miklós torolta meg e vesz"
teségeket a Duna, Mura és Drávánál és kétszer elverte hős fészke
alól a törököt. N em is vette be Zerinvárt, mig Zrinyi és a magyarok,:
őrkö<1tek benne, de mikor Montecuccoli r664-ben a Mura"közbe
jött, a magyar helyett német őrséget rakott a varba, elpusztult.

Mindezen intézkedése azonban csak egy szemét képezi ama
nagy tervnek, melyet mint államtérfiu alkotott. AUamférfiui mun
kálkodásában semmit sem hagyott ki, nem feledkezett meg semmirlH,,'
úgy, hogy terve egy teljes egészet képezett, melynek, czélja vott,
nemzetét boldogítani. Kezdte reformátori müködéséta nevelé~n~l,'

folytatta a katonaságnál és befejezte azon irány kijelelésével, melY'~~

a nemzetnek követnie kell.
Rámutat a kJr ferde nevelé,si módjára, ama nYlfg1esé.&,ekr,q,t.·

melyek ebből következnek, azon követelésekre, melyeket minde'O>Il~jU
daczára a nemesség táplál,~) de nem esett kétségbe, .mert,. tud.ti,j!,
hogy a magyar mindenre képes, csak akarjon, csak vezetője legy: .. "
Lelkesedett nemzete iránt, de e lelkesedés nerritetteőtvakká,n<.

simította el a nemzet hibáját, sőt erősen rámutatott aZ9>kra,b:o~';k

a nemzet hibáit levetkezze.:I)' . . • . ""o;'

A magyarnak csak egy. eszköze van,melyl~e1. bánnik~~C
tudnia, és ez a fegyver. Maga a helyzet, ~amelybeMágyarorsz~F
jutott, parancsolja ezt: már ,;a mi első politikánk fegyver Vólt}'
most' is annak kell lenni} mert mi egyébhez engedetlenek vagyunk".!lj
De ha volna is más, a jelen 'esetben csak a fegyver lehet, mert

l) Vesselényi. Pauler Gy. J. 9·
2) A török Áfium ellen való orvosság. Ujabb nemz. könyv. I85'~' 205·

3) Vitéz hadnagy. Zrinyi M.
4) U. o. 220.
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oly· nemzettel van' dolgunk· aki minálunknál ravaszabb, álnokabh" , . ,
több, s ha fegyverrel, meggyőz, mindennel meggyőzött".I.) . Más
nemzetek, melyek az, ily., ellentől távolabb vannak, azok, kik ilyi
közelről nem látják veszeclelmöket.. keressék föl a béke áldásait; de
ll1i ily ellenség szomszédságában "nem viselhetünk egyéb öltözetet
fegyverderéknál, pánczélná), egyszóval fegyvernél, vasnál".2)', ' ,.

Nem lehet tehát. más mód nemzeti fennállásunk biztosítására"
mint a fegyverkezés. Állandó hadsereget kell teremteni szigoru
fegyelem és bec1';ületes ellátással, hogyne legyen ez a magyar nép
terhére, ne pusztítsa a magyart, miként az idegen zsoldosok. E had
élére magyarokat kell kinevezni, hogy védőnk a magyar nemzeti.
hadsereg legyen.

Ez, lUig egyrészről biztosítja határunkat, . meg fogja védeni,
jogainkat is E hadseregre támaszkodva, , melyet a nemzet fiai ké::,!
peznek, felkiálthatunk : "Ne bántsd a magy<ut." ;:) E szót Croesus .,.
néma fiától veszi, ld csak akkor hallatja hangját, mikor atyjára
fegyvert emelnek, s e veszedelemben így kiált oda a vitézeknek:
"Ne 'bántsd a királytll. :) Igy szól Ő is, oly erővel, oly hatalmas
érzékkel, oly ékesen, mint alig v.:tlaki a magyar nemzet fiai köz ől/
é nemzet érdekében. . "

.Zrinyi ugyan maga is azt moüdja 1649-ben, midőn alig 30 éves ko·
rábah ~ horvátországi báni méltóságot ünnepélyes beigtató beszéddel
·fogl,alja el; ~ Genius enim meus l11agis me ad tractandum gladium, pro"
utilitatePatriae, quam ad gestandam togam invitat":i); de meg volf
,'g~ő,ződve, hogya közügy szolgálatának egyik ága a másikkal van ,i
};apcsolatba..n; Tudta azt, hogya Ilonvédelmet a közigazgatás és ",

'.közerkölcsök tekintetbe vétele nélkül rendezni nem lehet és azért'
f~for.mátori müködésében ezeket sem hagyhatta figyelem nélkül. 0)

\,41'inyi tehát akkor is, mikor arra határozta magát hogy hazáját: '
, .. , .' ,

fegyverrel szolgálja, nem szünt meg a haza politikai viszonyairól]
~~rsadalmibajttÍrólés az óvszerekről gondolkodni. És hogy kom:olyan
lafott afeladat teljesítéséhez, úgy, miként kortársai közől egy sem;
'J!liutatják munkái. Ebben meggyőz bennünket arról, hogy nemcsak

. .
;~~~_.-.---

l) Vitéz hadnaf:y, Zrinyi M. munkái. Ujabb nem. könyv. 1852. 220.
2)U.o.221. .

3) ta. o. 193.
4) U, o.

5) Ratlkay: Memoria .Ileg. et B;m. 228.

6) M6.tyás király dicsérete. Zrinyi Mikl6s.
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felületesen ismeri hazánk helyzetét, viszonyait} nem csak úgy köny~

nyedén veti oda az intézkecléseket, hanem komoly megfontolás,
alapos eredményei ezek.

A honvédelmet illetőleg tekintetbe vette nemzetének szokásait
, ' , ,

erkölcsét és hibáját; az ellenséget, mely ellen küzdenie kell és
ezekhez alkalmaztal1}indazt, mit koráig a hadi tudományokból
merített. I) Zrinyi nem volt szük 'látkörü. Más feldolgozta azt, mit
hazájai határai közt talált, Zrinyi mindazt tekintetbe vette, mit, a
franczia, mit az egész keresztény müveltség mint eredményt fÖl·
mutatni tudott. Mások a saját hitfelekezetök érdekei által vezettetve,
ezáltal elvakftva gond.olkoznak és irnak, 'Zrinyinél ez szóba ~em

jöhet; előtte csak egyezél lebegett, használni Magyarországnak,
a magyar nemzet keresztény müveltségét előmozdítani. Ezért múlJ~
fel Zrinyi minden kortársát. ' .

A nagyszombati intézetben már megismerkedett a közügyekkei.
Mint Pázmány Péter gyámfia, naponként átjárt annak házaJtoz; ,

,hol az ország előkelői gyültek össze s a teendőket beszélték Jn~g.
Zrinyit e tárgyalások, melyeknek tanuja volt, csakhamar beavattá.~
a közügyek titkaiba, és neki oly iskolául szolg4ltak, melyekáil·'.
lamfér:lúi miiködéséhez az alapot nyújtották Itt a legközeleb.or~t

szemlélhette az ellentéteket Pázmány péte'r és EszterházynA49ti
személyében; de egyszersmind mindkettőben felismerte, tőlökél~>:

tanulta azt a vas akaratot, ,melylyel hazánk jólétét előmozd,ffll:!.tit~,::

iparkodtak. De mikor ezektől tanult, r,nikor ezek példáján hazáj4n~k.."
szentelni életét' elhatározta, már, önállóságának ',is tanujeiét ,ad~.~;\~~";;
által,' hogy sem Pázmányhoz,. ,ki a legszélső mérsékeltpá~th.?~,i~..:;
tozott, sem Eszterházyhoz., ki a közép' nemzeti· pártot k.éI> S,

, nem csatlakozott. Pázmánynál: önállóbb,EszterházynM st~p'a(l0
vqlt, és igy "vérmérsékletére és n'ézeteire' nézve mindké,t féline~'~~é}'h'
jobban megköz~lité egy bölcs államférfiu· eszményét."2)'", "

, Pázl~ány Péter' mindent elkövetétt,' hQgygYá:lll1i~;l1lil1!~{

gyobb készültség és tapasztalattal lépjen ki ai'-' élet SÚQJ:la:,
Nemcsak hallgatta házában lefolyt vitatkozásokat,~a.n'eT'lP.li;
gyermeket nJ'ilvánosság tElrére léptette, h9gy jelen legyen 0,.1",

hol egy megfe gondoskodikbelügye,iröl, h,ogy ~l~ve ~~gár~~~1\l,j:~>/
az ország fj.gyelmét. 14 éves korápan, ,:mint .Zalaqlegy13; :RhspM:J:a,c

• l) 'A vitézség circumstanliair61. JI. iész. Zl'Í'Iiy,i M. '

2) Salarqcín. K. t. i. 379; " '.
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jelen ven a megyei gyüléseken, e korban az ország zász16s uráv~t:'
lesz, kinek jelenléte és aláirása szükséges volt él:z országgyül~seI\"

hozott törvények szentesitésehez, "s valóban mint fölovászmester
irja alá az IÓ30-ki törvéDyczikkeket." l)

Czélul tüzte ki, hogy a hazában egyseget es összetartást hozzo'!!!"
létre, hogy a vallási viszályok megi;zünjenek a vallásszabadság 'j
védelmere hozott törvények megtartása által. Jó közigazgatás, igaz·
ságos törvénykezés biztosítsa kinek- kinek jogait; az állaild6 had.'
sereg felálHtása a nemzetnek erőt adjon, tiszteletet szerezzen az,

. országnak a korona előtt, de egyszersmind bizalmat is szüljön ;
távolíttassanak el a magyar ügyektől az idegenek, helyökbe ma".
,gyarok lépjenek, kik teljesen birják a korona bizaImát s ennek
védelme alatt müködjenek a haza j6létén.

Hazánkat ért csapások azon véleményt szülték országszerte,
hogy nemzetiségünket .csak idegen védelem mentheti meg. Felso
rolja az egyes nemzeteket s azok törteneteb6l, szokásaib6l es erde
keiböl kimutatja, hogy a magyarnak nem lehet azokban bizni. Van
a magyarnak multja, a melyb6l erőt meríthet .a jelen és· jövőre'~

,nézve, melyből megtanulhatjuk, hogy hazánkban a ,legjobb. táboro,:
.nQkok a magyarok voltak. "Csak a Mátyás király után va16 his
,;toriákat rumináljuk, meglátjuk, hogy Felss Lenárd, Roggendorf,
Joachim Brandenburgumi herczeg operatioi, kik talán másutt vitéz,
~,genfJrálisokvoltak"országunkban haszontalanul multak el; meglátjuk,
i~.sök várak s eröségek megadásában az idegeneket vétkeseknek
hmtli."~) De milyen is az a védelem, mit nekünk az idegenek
nyujt.anak? "Nyáron s aratás után öszszel j6l megrabolvánorszá- .

:;:~u1'1kat, visszamentek, s magunkat magunknakha~ytak, kinek
':;i;Ja.gyobb bizonyságát, kilátni kiv:ánja, nézze meg Istvánfynak a
;~X:VlII. részét a vége fele es több helyen!'. il)
,ii' ,,"Nem 'is lehet a magyarnak másban, mint önmagában biz~it
,)Ji'zni fegyverében. A törököt csak ezzel lehet visszatartani hatá:
taill~t6l~ meghódolás, ártatlanság, együgyü reménykedé::; itt nem

,használ semmit. "Forgassuk elő az historiákat, megtaláljuk, hogy
miolta él caspiai barlangok, közül kijött él török dühös nemzet,
keresztyén vérnek patakul foly1sa meg nem állott. NJ.ert:

I) Salamon. IC t. i. 376. Corpus iuris hungarici.l. 745.
2) ZriuyiM.. munkái. Ujabb n.. k. 1852. 199.
3)U. o. 200.
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. . . regi fraeni nequit
Et ira, et ardens hostis, et victoria,
Gladiusque felix, cuius infecti semel
Vecors libido estu .1)

A magyar önmagára tekintsen, önmagától várja sorsa javulását.
"Mert bizonyára a mi sebünk senkinek úgy nem fáj, mint minékünk,
senki nem érzi nya valánkat úgy, mint mi; tehát következik ebből,

hogy senki oly serényen nem nyul az orvossághoz, mint minékünk
kellene nyulnunk, főképen ha az orvosság veszedelemmel jár.u~)

Egy szabad, jogaiba visszahelyezett országot teremtett volna
államférfiúi bölcsessége, mely bizonyára erősebb támasza lett
volna a trónnak, mint azon intézkedések, melyek a vasvári béke
után hazánkban mindinkább általánosakká lettek, a melyeket végre
is vissza kellett vonni.

Halála után tünt ki azonban legjobban, ki volt, mije volt
Zrinyi Miklós a hazának; akkor, mikor a nehéz, a megróbáltatások
napjai virradtak a nemzetre. Halálával a nemzet elvesztette tani
tóját,' t~nácsadóját, vezérét és nem volt senki, ki a vfilszedelmet
föl tudta volna tartani, ki köré gyülekezhetett volna a nemzet.
H~zánk csak évek után sirathatta .meg igazán legnagyobb fiának·
elhunytát.

. I) Zrinyi Miklós munkái. Ujabb n. k. 18sz. 195·
2) U. O. 200."
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