
A következő cikkelyünkben arról gyűjtünk infórmációkat, miként lelté haláláz a vala 

horvát bán, Zrínyi Miklós, kinek halála után ez a titulus, tulajdon öccsére marad.  

 

1664. november 24-ét írunk, hat nappal járunk a költő és hadvezér után, akit a 

kursaneci erdő mélyén egy vadkan sebzett halálra. A Szigeti veszedelem írója egy 

ősi horvát nemesi család sarjaként 1620-ban, a Kulpa folyó partján fekvő Ozalyban 

látta meg a napvilágot. Miután édesapja, Zrínyi György hat évvel később váratlanul 

elhunyt, Miklós – öccsével, Péterrel együtt – II. Ferdinánd (ur. 1619-1637) utasítására 

előbb arisztokrata gyámokhoz, majd Pázmány Péter esztergomi érsekhez került. 

Miután az árvák nagykorúvá váltak, hazatérhettek ősi családi birtokaikra, melyek 

közül Zrínyi Miklós az északabbi, muraközi és dunántúli területeket választotta.  

A szemtanúk a következőket regélték: ebéd után bizalmas embereivel, Vitnyédi 

István soproni ügyvéddel, a köznemesi ellenzék vezéralakjával, a fiatal Bethlen 

Miklóssal, a későbbi erdélyi kancellárral, a szintén ifjú Zichy Pállal, Guzics Miklós 

udvari kapitánnyal, annak öccsével és másokkal vadászni ment a Csáktornyához 

közeli kursaneci erdôbe. Bethlen Miklós időskori visszaemlékezése szerint Zrínyi lőtt 

egy vaddisznót, és a szolgái ugyancsak leterítettek egyet. Már esteledett. Az erdő 

szélén várakozó hintónál éppen beszálláshoz készülődtek, amikor váratlanul 

megjelent Zrínyi egyik vadásza (Póka István), aki horvát nyelven közölte Zrínyivel: 

„Én egy kant sebesítettem, mentem a vérén: ha utána mennénk, elveszthetnők”. 

Ezután Zrínyi fogta a rövid puskáját, lóra kapott, és egyedül a vadász után nyargalt. 

Nem sokkal ezután Guzics kapitány öccse, egy Majláni (Maglani, Magliani) nevű 



savoyai fiatalember, Angelo nevű olasz inasa és a lovásza is követték őt. Közülük 

Guzics tért vissza a riasztó hírrel, hogy Zrínyit baj érte.  

Ügyünket, hogy képesek legyünk tisztábban látni, több embert szólaltattunk fel. 

Elsőként a halott feleségét, Löbl Máriát kérdeztük. ,,Nagyon fáj, hogy Uram most már 

fentről segít engem. A sors különös fintorának érzem férjem halálát. Hiszen annyi 

csatát, háborút vívott meg, köztük a sikeres téli hadjárat, s mégis egy vadkan ölte 

meg az erdőben.” Az özvegy halk szavait tudósítónk alig tudta kivenni. Valóban 

érdekes, hogy a végzetet egy vadállat személyesítette meg. ,,Azon évődöm  bátyám 

halála nem véletlen műve vala”  tűnődött Zrínyi Péter, akinek most súlyos gondok 

telepedtek a vállára családfőként. ,,Bátor és büszke vala, semmitől se riadt vissza. 

Talán az egyedüli félelme az vala, hogy az osztjákok nem segítik kiűzni a kutya 

törököt” folytatta.  

 

Ezt cáfolván Guzics Miklós így felelt ,,Nincs ok a kételkedésre, a sérülések bizton 

igazolják a tragédiát. Az ifjú bánnak hamis tévképzetei vannak, amik később bajba 

sodorhatják. ,,Milyen sikeres hadjáratot pedzgetett az özvegy? Kicsit írunk erről 

bővebben. A hosszú békeidőszak után 1663-ban ismét török hadak vonultak a királyi 

Magyarország ellen. A fegyveres konfliktust az erdélyi fejedelem II. Rákóczi György 

váltotta ki engedély nélküli lengyelországi hadjáratával, ami 1657-ben történt. A 

törökök büntetése Várad 1660. évi elfoglalása vala, amire a Haditanács csapatokat 

vezényelt a fejedelemségbe. A két világbirodalom fegyveres összeütközése ezután 

előbb-utóbb már elkerülhetetlenné vált. A Köprülü Ahmed nagyvezír vezette csapatok 



1663-ban egy újabb kulcsfontosságú várat, Érsekújvárat vették be. 1664 elején 

azonban Zrínyi Miklós és Julius Hohenlohe gróf vezette magyar-horvát-német 

csapatok több, mint fél évszázad után sikert értek el. A téli hadjáratban a 

Hódoltságba mélyen behatolva több kisebb várat foglaltak vissza, majd akciójukat az 

eszéki híd felgyújtásával koronázták meg. A nagyvezír ellentámadásával ugyan 

felmentette a keresztények által ostrom alá vett Kanizsa várát, sőt, Új-Zrínyivárt is 

elfoglalta, augusztus 1-jén azonban Szentgotthárdnál vereséget szenvedett a 

Raimundo Montecuccoli vezette császári csapatoktól. Ezen események 

eredményeként jött létre a vasvári béke.  
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