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vázlat
• Kor és stílus – ismerkedés a barokk-kal 

• Zrínyi (1620-1664), mint erkölcsi eszmény, 

modellértékű személy bemutatása, pályaképének, 

életelveinek megismerése

• Zrínyi-ismeretek bővítése 

• A dédapa alakja

• A költő szerepe a Szigeti veszedelem c. műben

• A magyar hősi eposz sajátosságai  

• Zrínyi Miklós rejtélyes halála



Pedagógiai  alapvetés: a tanulás 

támogatása

• Ismeretszerzés önállóan és irányítással 

• tudásbővítés különféle technikákkal és feladatokkal 

• Tanórán ill. tanórán kívül megvalósítható módszerek, 
komplex feladatok,  játékok  

• Személyiségfejlesztés

• Szókincs – és beszédfejlesztés, az érvelés gyakorlása

• Szemléletmód- és gondolkodásfejlesztés

• Reflektív pedagógia, konstruktivista tanuláselmélet, 

recepcióesztétika, dekonstrukció



Ráhangolódás – játékkal

Adj király katonát! – régi népi gyermekjáték

– Adj király katonát!

– Nem adok! 

– Ha nem adsz, szakítok.

– Szakíts, ha bírsz! 

A játék menete: az ellenség csapatláncát át kell szakítania a játékosnak 

ahhoz, hogy maga mellé tudjon állítani újabb „katonát.” 

Az erősebb csapatban egyre több lesz a katona, végül együtt lesz az 

egész osztály, a sereg ☺



A tanulóknak előzetesen kiadható 

kiscsoportos kutatási feladat

Gyűjtsétek össze a barokk stílus jellemző jegyeit! 

Keressetek a barokk korra jellemző szerzőket, műveket, képet!

Gyűjtésetekből rendezzetek barokk kiállítást! 

Nézzetek utána a magyarországi barokk stílus jellegzetes 

építészeti és képzőművészeti emlékeinek  (a gyűjtött képanyagot lássátok el 

rövid képaláírással)

Az irodalmi barokk megjelenése – európai és hazai művekben (könyvcímek)

A tanulók által gyűjtött anyag megtekintése, a prezentációk meghallgatása



Ráhangolás
Kitekintés, korstílus, reflexiók

Kaláka együttes - Weöres  Sándor: Ódon barokk nyoszolya · You 

Tube

„ A barokkban  (…) minden  morajlik, zúg, liheg, 

Minden hullámzik és lebeg. Ez a művészet (…) szaval,

kiabál, gesztikulál…” (Egon Friedel) 

Kazinczy: „A barokk fenn és pöff” ☺

eposzdóm – Juhász Ferenc költő – a kifejezés: 

a barokk eposz szerkezete, felépítése sokrétű, magában 

hatalmas bravúrt rejtő műalkotás

A barokk szó értelmezése: (ol. Barocco, port. berrueco, sp. 

barrueco) szó jelentése: egyenetlen, ’tökéletlen gyöngy’, nyakatekert 

okoskodás.

XVII – XVIII. sz. művelődéstörténeti korszaka, stílusirányzat a 

reneszánsz és a klasszicizmus között

A világot a barokk korban hierarchikusan rendezett egészként 

szemlélik, minden egyes tagja minden másikkal harmóniában

fonódik össze, ezért az isteni teremtés tökéletességét jeleníti meg. 

Wikipédia 

Nagyszombat

Keresztelő Szent János templom 

(1637)



17-18. sz.

barokk 

templom-belső

Nagyszombat, 

jezsuita templom, 

belső, 1629-37.



A barokk stílus főbb jellemzői: 

• minden művészeti ágra kiterjedő korstílus 

szokatlan, szeszélyes, mozgalmas, túlfűtött, 

szenvedélyes, bizarr, érzéki, pompakedvelő

• a mozgás szétfeszíti a kereteket: 

festőiség, nagy kontrasztok, mértéktelen 
díszítettség, pátosz, monumentalitás jellemzi

• de! rendezett és harmóniát sugall

Történelmi háttere a rekatolizáció, Mo.-on

is a jezsuiták irányítják  az ellenreformáció 

katolikus mozgalmat 

• cél: magas színvonalú  iskolák alapítása,  

és a keresztény egyházba visszatéríteni az 

elszéledt báránykákat, az egykori híveket

• Új műfaj: a keresztény eposz és az opera 



Híres barokk királyi építmény  (1740)

Grassalkovich-kastély – Gödöllő
Mayerhoffer András (1690-1771)

Látkép, U-alakzat 
A kastély homlokzata



1652 Giovanni Lorenzo Bernini 

Szent Teréz extázisa a Santa Maria della Vittoria templom, Róma

Wikipédia

Szent Teréz eksztatikus aléltságban várja egy szép angyal nyíldöfését, azaz 

Isten szeretetének megnyilvánulását. A lebegő könnyedségű szobor a barokk 

kor egyik legszebb kompozíciója. A faragott márvány drapériaszerű hatást 

kelt. 



Az irodalmi barokk fénykora 
a XVII. sz. második fele

• a lírában: szokatlan és ellentétes szóképek, halmozás;

• az epikában: bonyolult, de áttekinthető körmondatok, több apró 

részletből felépülő nagyobb lélegzetű művek, igényes 

kompozícióval, tágas hasonlatokkal, víziók, látomások 

ábrázolásával

• Kedvelték a szimbólumokat és a  jelképeket!
• Világirodalmi példái: a sp. Cervantes, az it. Tasso, A megszabadított Jeruzsálem



A barokk próza legjelentősebb mestere a katolikus 

Pázmány Péter (1570-1637) hitszónok, érsek

az 1635-ben létrejött nagyszombati egyetem (az ELTE jogelődjének) 

megalapítója. Prédikációi, vitairatai a magyar nyelv művészi remekei

Főbb művei: Imádságos könyv (1606)

Isteni igazságra vezérlő kalauz  (1613)- teológiai mű

Prédikációs könyv, szónoki beszédek 

Alviczi Péter uramhoz írott öt szép levél (1609)  - vitairat 

Felelet (Magyari István sárvári prédikátornak… - vitairat

(Értéknek tekintjük: a Biblia nyelvkincsének használatát, az antik 

irodalom és a népnyelv ismeretét,)

Érdeme: a magyar élőbeszédet emelte szónoki művészetté

körmondat: egy gondolatsor kifejtése művészi szerkesztéssel,

többszörösen összetett mondat által

Pázmány Péter  tudta, hogy leginkább plasztikus hasonlatok 

révén értetheti meg magát. 

Egyik ilyen találó hasonlata a vagyonhoz való viszonyt értelmezi: 

Ha tenyeremen tartom a tövist, nem okoz fájdalmat, ha szorítom 

fájdalmat okoz és megsebesít. (értsd: ragaszkodom a vagyonhoz)Pázmány Péter 
(ismeretlen  mester alkotása, 17. sz.)
Wikipédia



Pázmáneum 
Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek által 1623-ban Bécsben 

alapított papnevelde, a külföldi magyar papság elitképző intézménye

Wikipédia



„De híremet nemcsak keresem pennámmal,

hanem rettenetes bajvívó szablyámmal…” 

Zrínyi Miklós  (1620 - 1664)

Költő, politikus, hadvezér, hazafi 
a magyar barokk irodalom legnagyobb alakja

Tehetséges katonai stratéga, és 

reálpolitikus, elméletíró.

Prózai munkái kortörténeti és 

hadtudományi jelentőséggel bírnak. 

Tudta, a korabeli haderő alkalmatlan a 

hon védelmére, ezért egy állandó magyar 

hadsereg felállítását és a török kiűzését  

szorgalmazta.  

• Feladat:
Gyűjtsetek 

Zrínyi Miklósról készült 

műalkotásokat: 

képeket, szobrokat!Zrínyi Miklós, Jan Thomas festménye
Wikipédia



Készítsünk mi is Zrínyi-portrét! 



A Zrínyi-portrékiállítása megnyitóján



A Zrínyiek családfája



Zrin vára

Támogatták III. Béla Velence elleni hadjáratát, a 

család grófi címet és  örökös földbirtokot kapott.

IV. Bélától a Tatárjárás idején a Subicsok báni 

tisztséget szereztek.

1347: I. Lajos ajándékozta Subics Györgynek 

Zrin várát, aki felvette a Zrinski vezetéknevet.

Wikipédia

A Zrínyi család tagjai a 

magyar és a horvát 

nemzeti történelem hősei, 

a Subics-Zrínyiek 

(horvátul Šubić-Zrinski), 

a középkor legdicsőbb 

horvát–magyar családja a 

Šubić (Subics) 

nemzetségből. 

Dalmáciában, Zára 

(Zadar) környékén éltek, 

és Bribir (egyes 

forrásokban: Brebir) 

megyét birtokolták. 

A családfa az 1066. évig 

vezethető vissza.



Zrínyi-címerek 

Subichok: kiterjesztett 

szárnyú, koronás sas

I. Ferdinánd király 

1554-ben egy 

külön oklevélben 

a Zrínyieknek 

adományozta a 

muraközi 

uradalmat, új 

címert és grófi 

rangot is kaptak. 

Zrínyi IV. Miklós 

(1508?-1566) - a 

későbbi szigetvári 

hős dédunokája

II. - Csáktornyát 

építteti ki 

birtokközponttá.

Wikipédia



A Zrínyi család  

VII. Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén született Csáktornyán, Ozaly várában, 

Horvátországban – dalmát nemesi család sarjaként. Anyja, Rimaszécsi Széchy 

Magdolna, grófnő, gyermekágyi lázban halt meg Zrínyi Péter születése után.

Zrínyi Péter is katona volt.  A testvére verseskötetét lefordította horvát nyelvre 

(Adrianszkoga mora Syrena Velence, 1660). 1671-ben kivégezték Habsburg-

ellenes összeesküvés vádjával. Zrínyi Péter lánya, Zrínyi Ilona,  (1543-1703), 

Munkács várának védője, II. Rákóczi Ferenc édesanyja. 

A Zrínyi család ápolta belső hagyományait, számukra kiemelkedő jelentőségű 

volt, hogy milyen imázs alakul ki a családjukról.

Széchy 
Magdolna

nincs korabeli
kép

Wikipédia



Csáktornya a 17. és a 21. században 

A 13. sz. épült mocsárvár, 1546-ban lett 

a hős Zrínyi Miklós tulajdona

A vár az óváros történelmi szimbóluma

1691-ben kihalt a Zrínyi család, aztán a 

várat barokk kastéllyá alakították át,

1954 óta Muraközi Múzeum 



Zrínyi IV. Miklós gróf,

a költő dédapja 

Barabás Miklós, 1842 

Zrínyi IV. Miklós a szigetvári vértanú

Wikipédia

1508 körül született Zrinben

1542-től horvát-szlavón bán

Házasság: Frangepán Katalinnal

A dunántúli főkapitánnyá előléptetett Zrínyi 

1566-ban, a Szulejmán szultán által vezetett, 

kb. 100.000 sereggel szemben közel egy 

hónapon át védte Szigetvárt. 

Maradék seregével végül a belső várba 

szorult, majd  szeptember 7-én katonái 

élén kitört, és hősi halált halt.



Szigetvár: 100.000 török – 2.500 magyar 
Szigetvár ostroma (ábrázolás Ahmed Feridun krónikájából, 1568–1569)



Magyar–Török Barátság Park * 1994
Vajon miért választott Zrínyi két ilyen nagyformátumú hőst? 

Csertő jelképe az emlékpark, amelyet a 

szigetvári várért és a városért vívott 1566. 

évi ostrom, a harc során életüket vesztett 

ellenséges hadvezérek: Zrínyi Miklós és I. 

Nagy Szulejmán szultán



Szigetvár, Zrínyi emlékmű

Szabó Tamás: „Zrínyi Miklós –

Szigetvár 1566”

Wikipédia



A szigetvári hős 1566-ban hunyt el a 

szigetvári csatában 

Hol állnak ezek  a Zrínyi-emlékművek? 



Mindkét Zrínyi-hős modellértékű 

személyként való bemutatása

Zrínyi Miklós horvát bán 

1542.12.24. – 1556. 12.27. elhunyt  

a szigetvári csatában

Zrínyi Miklós horvát bán, költő, politikus, 

hadvezér, Csáktornya - 1620 -1664
Wikipédia



Melyik Zrínyi Miklósra gondolunk? 
Válogassuk szét a dédapa és a költő jellemző tulajdonságait! 

1. a szigetvári hős (a dédapa),    2. a költő,    3. mindkettőre jellemző 

sorszám jellemző tulajdonság tipp?

1. Nemcsak a Habsburgok oldalán harcolt, hanem harcolt az Erdélyi Fejedelemség ellen is.

2. horvát-dalmát származás, királyhűség

3. a család vagyona marhakereskedelemből származott

4. királyi adományként megszerezte a Muraközt Csáktornyával 

5. Sziget  Hectora

6. Zrínyi-Újvár

7. vadászat közben vesztette életét

8. 300 főre fogyatkozott védősereggel kitört a lángokban álló belső várból

9. az Adriai-tengernek Syrenaia 

10. I.Szulejmán szultán 1566-ban, hogy megbüntesse Zrínyit, százezres haddal ostrom alá vette az Zrínyi 

által védett várat

11. a törökök elfogták, lefejezték, fejét lándzsára tűzték és megfélemlítésül a császári seregeknek küldték el

12. részt vett a törökellenes harcokban

13. műveltségét jezsuita iskolákban szerezte 

13+1 nemzeti hadsereg felállítását szorgalmazta



Melyik Zrínyi Miklósra gondolunk? 

MEGOLDÁS
1. a szigetvári hős (a dédapa),    2. a költő,    3. mindkettőre jellemző 

sorszám jellemző tulajdonság tipp?

1. Nemcsak a Habsburgok oldalán harcolt, hanem harcolt az Erdélyi Fejedelemség ellen is. 2.

2. horvát-dalmát származás, királyhűség 3.

3. a család vagyona marhakereskedelemből származott 1.

4. királyi adományként megszerezte a Muraközt Csáktornyával 1.

5. Sziget  Hectora 1.

6. Zrínyi-Újvár 2.

7. vadászat közben vesztette életét 2.

8. 300 főre fogyatkozott védősereggel kitört a lángokban álló belső várból 1.

9. az Adriai-tengernek Syrenaia 2.

10. I.Szulejmán szultán 1566-ban, hogy megbüntesse Zrínyit, százezres haddal ostrom alá vette az Zrínyi 

által védett várat

1.

11. a törökök elfogták, lefejezték, fejét lándzsára tűzték és megfélemlítésül a császári seregeknek küldték 

el

1.

12. részt vett a törökellenes harcokban 3.

13. műveltségét jezsuita iskolákban szerezte 2.

13+1 nemzeti hadsereg felállítását szorgalmazta 2.



gróf Zrínyi Miklós  pályaképe

1620 Csáktornya – 1664 Csáktornya

Horvátország, Szlavónia és Dalmácia bánja

politikus, hadvezér, költő , HAZAFI

Apja halála után Pázmány Péter gyámja felügyelte jezsuita  

nevelését: Grazban, Bécsben, Nagyszombatban. Hat nyelven 

beszélt: magyarul, horvátul, latinul, németül, olaszul és 

törökül. 1636-37. Tanulmányút Itáliában: Róma, Nápoly, Velence, Firenze. 1637-től 

Csáktornyán él, fő feladatának a török kiűzését tekinti. Fényes udvartartása, díszkertje, híres 

képgyűjteménye és könyvtára volt. 1646-ban felesége Draskovich Mária Eusébia, (Viola, 

gyászolja Orpheusként) 1650 halála után 1652-ben újra nősült, 

a bécsi Löbl Mária Zsófiát vette feleségül. 

1647-ben horvát bán lett. Híres téli hadjárat: 1663-64.                                                     

Wikipédia



„Magyar Mars”
Zrínyi  hadviselése

Hadvezérnek tekintette magát, nem költőnek.

Jól tudta: nemzeti királyságra,  jól képzett 

önálló hadseregre, nemzeti összefogásra lenne 

szükség. Politikai koncepciója a török kiűzése 

volt.

1661-ben felépítette Új-Zrínyivárat a Muraköz 

védelmére, 3 évig védte a területet. 

I.Lipót  tette magyar főparancsnokká. 

1663 végén Zrínyi csapatokat szervez 20.000 

fős seregével 200 km-es körzetben hódít. Téli 

hadjárat: 1664-ben sikeres hadvezetéssel, a 

török seregek utánpótlását szabotálta, felégette a 

Dráva-hidat.  1664 tavaszán megkezdte Kanizsa 

ostromát, de azzal bécsi utasításra kénytelen volt 

felhagyni.

A magyar–török háború a megalázó  Vasvári békével 

zárult. A  győztes csaták ellenre a török megtarthatta 

hódításait, Zrínyiújvárt lerombolták.

Wikipédia



Az eszéki  török hadviselés átkelésére szolgáló kanyargós, hosszú 

hidat égette fel Zrínyi Miklós 1664-ben. Ezzel a  szerbiai szálláson 

táborozó török sereget elvágta egy időre Magyarországtól



Feladat:
Milyen adatok szerepelnek az önéletrajzban? 

A Zrínyi-életrajz ismeretében írjuk meg E/1. sz. 

Zrínyi önéletrajzát!

Választhatod a hagyományos vagy a szakmai önéletrajzot is!



Önéletrajz 

1620. május 1-jén születtem Ozaly várában, a szigetvári hős dédunokájaként. Apám, 

Zrínyi György gróf, anyám Széchy Magdolna, 1621-ben született öcsém,  Zrínyi Péter. 

Testvéremmel korán árvaságra jutottunk. 

Iskoláimat Grazban, Bécsben és Nagyszombatban végeztem, majd Itáliában 

tanulmányúton jártam. Családunk a török balkáni megjelenése óta harcolt birtokai védelmében a 

török ellen. Az országban folyó politika is érdekelt. 1646-ban feleségül vettem Draskovich Mária 

Eusébiát. 1648-ban horvát bán lettem. 1650-ben meghalt első feleségem, két év múlva Bécsben 

felségül vettem Löbl Mária Zsófiát. 1663–64-ben folytattam a téli hadjáratot, eredményes 

hadisikereket értem el. A bécsi udvar mégsem nézte törökűzésemet  jó szemmel. A Habsburgok  

békét kötöttek a szultánnal, és én elvesztettem Zrínyi-Újvárat. 

1651-ben Szigeti veszedelem címmel barokk eposzban hősi halált halt dédapámnak 

állítottam emléket. 

Érdeklődési köröm főleg a haditudományokra terjed ki. Már katonapolitikai írásaim is 

megjelentek: 1646-ban a Tábori kis tracta, majd néhány év múlva a Vitéz hadnagy, Az török 

áfium ellen való orvosság stb. Legfőbb célomnak a török kiűzését tartom.

Szabadidőmben írogatok és vadászni járok Csáktornyára. Holnap is kirándulni megyek a 

kursaneci erdőbe. 

Csáktornya, 1664. nov. 17. 

Gróf Zrínyi Miklós



Irodalmi munkássága, 

források

Írt: vallásos éneket, elégiát, idillt, epigrammát, barokk eposzt. 

Követte az antik szerzőket is, Homéroszt és Vergiliust, Ovidiust, 

mesterként  tekintett: Tasso, Marino, az olasz költők műveire.

Hivatkozik olasz és horvát krónikákra, magyar históriaszerzőkre:

Istvánffy Miklós és Zsámboki János (Scambucus) munkái inspirálták.

Zrínyi a belső hagyományokból indult ki, (a históriás énekekből), és 

ezeket nemzeti összefüggésbe ágyazta. 

De mint azt vallotta: minden munkáját költői képzelet szülte.   

Líráját leginkább szerelmi szálak, gyász, csaták ihlették.  

Népies elemekkel tűzdeltek az olasz, barokk idilljei.

Kedveseit görög vagy római múzsanévvel  (Orpheus, Viola, Arianna) 

illette.



Feladat:

Gyűjtsétek össze Zrínyi Miklós főbb műveit! 

A Zrínyi-műveket jellemezzétek röviden, csak néhány 

karakteres ismertetővel. 

Tudjuk, Zrínyi mások munkájából is felhasznált részleteket. 

Mit gondoltok,  vajon ezáltal  csökkent az ő művének az eredetisége? 

Többen úgy vélték, hogy NEM, mivel Zrínyi mindent 

alárendelt a művészi igazságnak. 



Fontosabb művei:

Tábori kis tracta [tanácskozás] (1646) – átfogó katonai kézikönyv a sereg

élelmezéséről. Nem a lakosság kifosztásával kell az utánpótlást megoldani!

Vitéz hadnagy (1650-53) – az ideális hadvezér képességeit mutatja be, például:

előrelátás, hadtudományi jártasság, állhatatosság, bátorság.

Adriai tengernek syrenaia – kötetkompozíció, benne szerelmes versei (az ún.

idilliumok) epigrammák, a Feszületre c. óda, a Szigeti veszedelem(1651) c. eposz,

a kötetet végül a Peroratio zárja

Mátyás király életéről való elmélkedések (1656) – tanulmány Hunyadi Mátyásról, 

akiről a független magyar uralkodó eszményét mintázta. 

Az török áfium ellen való orvosság c. (1663) – politikai röpirat



Az török áfium ellen való orvosság c. (1663) 
Marosvásárhelyen 1790 – Ne bántsd a magyart! c.

Politikai röpirat, amelyben a 

magyar helyzetképet vázolta 

fel: „magunkra maradtunk, 

saját erőnkből kell 

boldogulnunk.” – a török 

kiűzésére gondolt…

Állandó zsoldos hadsereg 

felállítását szorgalmazta. 

Feladat: 

Tanulmányozzátok az eredeti 

címlapot!



Zrínyi jelmondatai

Zrínyi Miklós írásaiban 46 szentencia van, ebből jó 

néhány magyar közmondássá vált. 

„Sors bona, nihil aliud” – [szorsz bóna, nihil aliud]
’Jó szerencse, semmi más!’

Legkevésbé sem fogadhatjuk el, hogy a véletlenek 

vezessenek. Nem a vak szerencsével, hanem tudással, 

tenni akarással kívánunk boldogulni. 

Az török áfium ellen való orvosság c. (1663)  

Művének zárlata szállóigévé vált: 

Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik,  és jó vitézi resolutio! 

/elszántág/

Virtus unita fortior –[virtusz unita forcior]
Együtt kell a vitézeket tartani, mert az egyesült vitézség 

erősebb (1650)

Tinta Könyvkiadó 2019



Írjunk mi is jelmondatot!

Mit mutat az ÉKsz?
Jelmondat: fn. 1. Irodt. Mottóként használt idézet.

2. Vkinek, vminek az életfelfogását, céljait tömören kifejező jellemző 

mondat, mondás

Szinonimái: szlogen, jelszó – hu.wikiquote.org/wiki/Szlogenek
Szlogeneket, jelszavakat használunk, ha egy találó mondattal akarjuk összefoglalni a 

mondanivalónkat. 

Formailag hasonlíthat a közmondásra, a szentenciára, a bölcsességre

Melyek a jelmondat nyelvileg megragadható jellemzői?

Például: rövid, frappáns, találó, közérdekű, jó hangzású, felszólító módú igével 

cselekvésre késztető, stb. 

Napjaink jelmondata: Fel a maszkkal, le a vírussal! 

Örök minőség: tisztesség és becsület stb. 



Hogyan alkotott Zrínyi? 

Ösztöneinkre hallgatva, intuitív 

módon lehet-e nagyot alkotni? 

Kik voltak azok az alkotók, akik 

kötetkompozícióban gondolkodtak?

Elemezzük a kötet címlapját! 

Az Adriai tengernek Syrenaia Groff 

Zrini Miklos c. kötet 

címlapmetszete, Georg Subarich, 

Bécs, 1651 (OSZK)

Zrínyinél a szirén – ol. mintát 

követve – a költő megnevezésévé 

válik, ill. ’harci kürt, sziréna’ –

mivel mozgósító szándékkal készült.

Valóban? 

Csak jószerencse, semmi más! 



Dedicalom ezt az munkámat.

AZ OLVASÓNAK.

IDILIUM Az hol egy vadász Violának kegyetlenségéről panaszolkodik.

IDILIUM.

OBSIDIO SZIGETIANA (I–XV.)

ARIANNA SIRÁSA.

[Az vadász elnyugszik...]

[Te ki gyönyörködöl...]

Orfeus az szép Euridice után futván, Euridicet egy vipera meg-chipte, az mely mérges 

sebben meg-holt Euridice . Így siratta Orpheus.

Ez után követközik, miként könyörgöt pokolban Plutonak hogy Euridicet ki-adgya,

megis nyerte, de oly Privilegiummal, hogy vissza ne nézzen; de ű mikor vitte volna, meg 

nem tűrhette, hogy rá ne tekintet volna, azért ismeg el-tűnt előtte Euridice.

ATTILA. Epigrammata

Buda

Szigeti Zrini Miklos.

Deli Vid Sarkovich.

Radivoi és Iuranich Vajdák.

Farkasich Péter.

FESZÜLETRE.

PERORATIO.

A kötet szerkezete:



OBSIDO SZIGETIANA  (Szigeti veszedelem –1651)

Dedicalom ezt az munkámat.

magyar nemességnek,

adja Isten, hogy véremet

utolsó csöppig hasznossan

néki dedicálhassam

AZ OLVASONAK.

Homerus 100 esztendővel az trojai veszedelem után írta historiáját; énnékem is 100 

esztendővel az után történt irnom Szigeti veszedelmet. Virgilius 10 esztendeig irta 

Aeneidost; énnékem penig egy esztendőben, sőt egy télben történt véghez vinnem 

munkámat. Eggyikhez is nem hasomlitom pennámat, de avval ő előttök kérkedhetem, 

hogy az én professiom avagy mesterségem nem az poesis, hanem nagyobb s jobb 

országunk szolgálatjára annál: az kit irtam, mulatságért irtam, semmi jutalmot nem 

várok érette. Őnekik más gondjok nem volt, nékem ez legutolsó volt. Irtam, az mint 

tudtam, noha némely helyen jobban is tudtam volna, ha több munkámat nem szántam 

volna vesztegetni. (…) Török, horvát, deák szókat kevertem verseimben, mert szebbnek 

is gondoltam ugy, osztán szegény az magyar nyelv: az ki historiát ir, elhiszi szómat.



Zrini Miklós kezének tulajdonitottam Szulimán halálát: horvát és

olasz cronikábul tanultam, az törökök magok is igy beszéllik és

vallják. Hogy Istvánfi és Sambucus másképpen irja, oka az, hogy

nem ugy nézték az magános való dolgoknak keresését, mint az

országos dolognak historia-folyását. Akarmint volt, ott veszett

Szulimán császár, az bizonyos. Irtam szerelemrül is, de csendessen;

nem tagadhatom, hogy olykor az is nem bántott; osztán nem

egyenetlen az szerelem vitézséggel, abbul az versbül tanúltam:

In galea Martis nidum fecere columbae,

Apparet Marti quam sit amica Venus.
(Mars sisakjában fészket raktak a galambok, /kitűnik ebből mennyire szereti Marsot Venus)

Isten velünk.

GRÓF ZRINI MIKLÓS
IDI.

OBSIDO SZIGETIANA



A mű előképe Tasso Megszabadított Jeruzsálem c., 

valamint Vergilius Aeneise c. műve

Az Aeneis c.  eposz első vsz. pontos fordítása a tárgymegjelölés

(propozíció): „Fegyvert, s vitézt éneklek...“, ki egyetlenként 

szembeszállt az Európát rettegésben tartó Szulimánnal.

A 3-6. vsz. a segélykérés (invokáció), a megszólított „múzsa“ 

Szűz Mária, akinek segítenie kell a kereszténységért Krisztus 

katonájaként („ Athleta Christi “) önzetlenül hősi halált halt 

dédapa alakjának felidézésében. 

A barokk eposz: rendkívüli hőst állít példaként az olvasó elé, 

olyat, aki személyes nagyságával az egész civilizáció sorsát képes 

meghatározni. 



Hagyományos eposzi kellékek

• Invokáció –fohász, segélykérés a múzsától 

• propozíció – témamegjelölés 

• in medias res – a dolgok közepébe vágva   

• enumeráció – seregszemle, ellentétes erők felvonultatása

• epitheton ornans, állandó jelző  Zrínyi – Szigetnek Hektora

• epikus hasonlatok– hatalmas távlatokat felölelő képek

• retardáció - késleltetés

• deus ex machina  – isteni beavatkozás, a mitológiai 
apparátus a csodás elemek, pl.: angyali légió

• toposz, motívum – műtől függetlenül azonos jelentést 
előhívó költői képek (tavasz > ifjúság, vminek a kezdete;
az ősz  toposz > beérés, enyészet, pusztulás; a fa > életjelkép

• anticipáció - előreutalás



Zrínyi műve: barokk eposz

Szigeti veszedelem c. művel Zrínyi új műfajt teremtett: a barokk eposzt. Az ostrom 

esztendeje 1566. , épp ennyi strófából szerkesztett a Zrínyi-eposz is.

Az invokáció Szűz Máriához szól, a múzsa helyett tőle kér segítséget műve megírásához:

„Adj pennámnak erőt, úgy írhassak, mint volt”

Zrínyi Miklóst, Szigetvár kapitányát mint Isten katonáját mutatja be, aki tudatosan vállalja

a harcot – Athleta Christi.

Csodatételek: Zrínyi keveset használ a történelmi hitelesség kedvéért. A csodák: isteni és 

ördögi erők harca hozza létre – Alecto fúria alakja, a háromszor meghajló feszület, a 

látomások stb. 

Az eposz tárgya: Szigetvár ostromát a keresztény Európa és a magyarság dicső, sorsdöntő 

harcának mutatja be. A kereszténység és a pogányság küzdelme kerül a középpontba. 

A magyar katonák hősies kirohanása és az öreg szultán ott bekövetkezett halála Európában 

ismertté vált, ettől kezdve lehetett a kis szigetvári vár  ostroma eposzi téma. Sorsfordító 

esemény, amely kapcsolódik a keresztény hit védelméhez. 

A megoldás mégsem egyszerű, – csak az Arany János által említett paradox tétellel válik 

lehetségessé, elfogadhatóvá.

Barokk motívum: Zrínyi és seregének mennybemenetele, a lélek megdicsőülése

(apoteozisa) – az élet nem ér véget a halállal, a földi létnél tökéletesebb létforma veszi

kezdetét. A szigeti hősök isteni kegyelemben részesülnek, tettük kellő engesztelő áldozat

az elkövetett bűnökért.



Az eposz barokk jellegét adja:

• segélykérés: Máriához fordul és a témát a krisztusi 

megváltástörténetbe kapcsolja, ezáltal dédapja vállalkozása  a 

kereszténység közös ügyeként jelenik meg. 

• terjedelmes expozíció

• zárt, monumentális szerkezet (menny, föld, pokol) - kupolás szerkezet

• epizódok sora  a cselekményben

• fény- árnyékhatás (és a műben ellentétes erők bonyolult harca)

• enumeráció – seregszemle (magyar –török had bemutatása)

• a mitikussá növelt hős: Zrínyi alakja 

• feszültség a téma és a költői szándék között: a vesztes csata 

győzelmeként feltüntetve, és a többi csata egyetlen hatalmas ütközetté 

összegyúrva, végső kimenet: erkölcsi győzelem

• retardáció – késleltetés (szerelmi szálak) 

• epikus hasonlatok, körmondatok



Monoteizmus problémája

• Az eposzi kellékek még a politeista (több istenben hívő) 

kultúrában alakultak ki.

• A probléma megoldásában a protestáns történelemszemlélethez 

fordul Zrínyi: az Isten bár szép hazával ajándékozta meg a 

magyarságot (a „tejjel-mézzel folyó Pannóniában “, szent 

királyokat adott az országnak,  katonai erényekhez és győzelemre 

segítette a nemzetet,) ám a magyarok „ennyi jókért “ háládatlanok 

voltak, elárulták Istent (így értékeli  Zrínyi a reformációt) –

a magyarok bűnökbe merültek. 

• Ezért küldi rájuk büntetésként a törököt, mozgósítja az alvilágot: 

Mihály arkangyalt a pokolba meneszti a haragos fúriával, Alectóval, hogy 

gyűlöletet gerjesszen Szulimánban, s ő hadával Magyarország ellen menjen. 

[Kígyóméregként száll belé a düh: „lángos tűzben” lobog az egész lénye.]



Az eposz barokk világképe 

KIVÁLÓ HADVEZÉR

Atletha Christi

(Krisztus katonája, kitűnt 

erkölcsi 

magasabbrendűségével)

A KERESZTÉNY HIT 

VÉDELME

miles Christianus 

A keresztény lovag 

embereszményét mutatja fel:

Legfőbb érték a keresztény hit, 

a hazáért vívott küzdelem, a 

személyes tisztesség. 

MÁRTÍRHALÁL

Bűn- bűnhődés - bűnbocsánat

Univerzum: égi, földi és pokolbeli szférák 

hierarchikus egymásra épülése



Kompozíció I.
az eposz szerkezete

EXPOZÍCIÓ: 1–6. ének: három szálon indítja a cselekményt: – Isten haragja az égben, –

Arszlán budai basa vállalkozása, – Zrínyi imája; (A 3 szálat a 3.  énekben fogja össze 

Zrínyi.) A török enumeráció.

5. ének – Zrínyi buzdító beszéde a magyar sereghez; magyar seregszemle

A fő cselekmény: 7–10. ének – BONYODALOM  – a nagy ostrom, magyar diadalok 

az epizódok felerősítik egymást.

9. ének Juranics és Radivoj éjszaka a császárnak szóló üzenettel vágná át magát a török 

táboron, hatalmas öldöklést végeznek, amíg fel nem fedezik őket.  - halál metaforák  

10. ének a magyarok sikerét ellenpontozza, a törökök betörnek a várba, de a hősi ellenállás 

visszaveri őket – szerencseallegória mint zabolátlan csikó (1-3.vsz.)

11-13. ének KÉSLELTETÉS – párviadalok, szerelmi betétek 

A 12. ének – a török sereg lázadása, ezt előzi meg Delimán és Cumilla tragikus szerelme, 

és ezt ellenpontozza Deli Vid és Borbála házastársi hűségen alapuló szerelme. 

Az ismétlődő mozzanatok ritmikusan tagolják a művet: török haditanács (8., 13. ének); 

Deli Vid és Demirhám párviadalai (8., 11., 15. ének) 



Kompozíció II.

A véletlen, a szerencse forgandósága a barokk világkép egyik központi 

gondolata: szükségszerű a galamb elfogása

befejezés: 14-15. ének  – a 14. az alvilág, a pokol erői kapcsolódnak be a 

küzdelembe 

15. ének Zrínyi utolsó szózatát intézi vitézeihez a kirohanás előtt. Katonáival 

hatalmas öldöklést visznek végbe. 

Zrínyi megöli Delimánt, Szulimán szultánt is. Őt  kard nem fogja, csak egy 

eltévedt puskagolyó tudja leteríteni. Isten angyali légiót küld, hogy elűzzék a 

gonosz szellemeket.

Hősiességükkel az egész magyarság számára elnyerhetővé vált Isten 

bűnbocsánata. Ez az erkölcsi érték követendő mintát ad a XVII. századi 

magyar nemességnek.

Az angyalok leszállnak és a hősök lelkét a mennybe emelik: „Isten eleibe”. (A 

barokk egyik legfőbb kompozíciós eljárását: fény és sötétség kontrasztját 

alkalmazza.) 



Pars prima

• A Szigeti veszedelem c. eposzról készült rövid 

animációs filmet megnézve könnyen bele tudtok helyezkedni az 

eposz cselekményébe! 

• https://www.youtube.com/watch?v=rZfI8zIo12A

• Írd le pár mondattal, melyik jelenet ragadta meg a 

képzeletedet!

• Figyelmesen hallgassátok meg az I. ének 1-6.versszakát! 

Szöveggyűjtemény I. énekben jelöljétek az involációt és a propozíciót!               

• Hangoskönyv  MEK

• https://www.youtube.com/watch?v=P_C_RalEkak



Milyen bűnök terhelik a magyarokat? 
Gyűjtsétek ki a szövegből! 

• A magyarok bűneit Isten keserű szava, Szulimán beszéde és 

Arszlán budai basa levele említi. 

• Szigetvár azonban kivétel, idealizált ellenképe az országnak.: 

szilárd egység, vitézi hősiesség, erkölcsi tisztaság jellemzi. 

• Zrínyi vitézeivel áldozatot vállal a hazáért; tudja, meg kell 

halniuk. Isten ezért a csatavesztést mártírhalállal jutalmazza.

• Keress egyező motívumokat a Szigeti veszedelem c. és Kölcsey 

Ferenc Himnusz c.  Idézett művében! 

Őseinket felhozád

Kárpát szent bércére,

Általad nyert szép hazát

Bendegúznak vére.

S merre zúgnak habjai

Tiszának, Dunának,

Árpád hős magzatjai

Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein

Ért kalászt lengettél,

Tokaj szőlővesszein

Nektárt csepegtettél.

Zászlónk gyakran plántálád

Vad török sáncára,

S nyögte Mátyás bús hadát

Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt

Gyúlt harag kebledben,

S elsújtád villámidat

Dörgő fellegedben:

Most rabló mongol nyilát

Zúgattad felettünk,

Majd töröktől rabigát

Vállainkra vettünk.



Jellemezzétek a török – magyar tábort!

török magyar



A török – magyar tábor jellemzése

megoldás

török magyar

világuralmi törekvések honvédelem, hitvédelem

széthúzás, intrika

Rusztán bég és Delimán konfliktusa

összefogás Zrínyi és kb. 500 fős serege

belső ellentétek igaz barátság 

Juranics és Radivoj

fegyelmezetlen tömeg fegyelmezett sereg

szerelemi háromszög, igazi szenvedély

Rusztán bég – Cumilla – Delimán  XII. 

ének

hitvesi szeretet

Borbála –Deli Vid 

XIII. ének

nyers erő, létszámbeli fölény kis számú had, erkölcsi fölény

szószegés

Demirhám párbaja a magyar Deli 

Viddel

becsület

önfeláldozás, hősiesség

fokozatosan elveszítik a dicsőségüket hősteremtés, eszményítés 

erkölcsi győzelem



Gondolkodás és játék 
„Társat keresek ...”

• Írj névtelen társkereső apróhirdetést a következő szereplő 

nevében! (A tanulók cetlin húzzák ki a neveket, pl. Cumilla, 

Borbála) 

• Olvassátok fel a hirdetéseket a csoportban! Ki írhatta? Aki 

kitalálta, nevezze meg azt, ki az, aki válaszot rá! Megírhatjátok a 

válaszlevelet is! 

• (Cumillának – Delimán, Borbálának – Deli Vid) 

• Zrínyi-átirat 

Válasszatok ki 2-3 strófát és írjátok át úgy, ahogyan azt ma 

mondanátok. 



Zrínyi lelkesítő szózata a katonáihoz

Olvassátok el az Ötödik ének 24-25.  27.  34-35.  versszakot!

Mire figyeltetek fel Zrínyi beszédében? 

Szózatában  Zrínyi a katonáit a keresztény Európa védőbástyájaként említi. 

Az eddigi helytállás által szerzett hírnév növelését tűzi célul. Pozitív érvként 

említi az ellenség hatalmas voltát. Kiemeli, a keresztény szerelmes haza áll az első 

helyen; az élet pedig a hit, az uralkodó, a család és a hírnév után utoljára hangzik 

el. A megadás gondolata fel sem merül bennük.

Feladat:

• Gyűjtsétek ki a retorikus elemeket és buzdító kifejezéseket Zrínyi 

beszédéből!

• Írjatok hasonló buzdító beszédet társaitokhoz, arra ösztönözve őket, hogy 

az osztály tanulmányi átlagát emelni tudjátok! vagy (az idén is a ti osztályotok 

nyerje meg a röplabdakupát!) 



Feladat

Készítsétek el Zrínyi buzdító beszédének retorikai vázlatát! 

A táblázatban megadott beszédformák segítenek ebben! 

BESZÉDFORMA PÉLDA

megszólítás

könyörgés

gyónás

hitvallás

hálamondás

dicséret

BESZÉDFORMA PÉLDA

megszólítás

könyörgés

gyónás

hitvallás

hálamondás

dicséret



Epikus hasonlat

• Zrínyi ígéretéhez híven esküvel fellelkesíti a katonákat az 5. 

énekben,  majd a 37- 38. vsz. eposzi hasonlatával, az északi 

szélvihar képeivel erősíti fel azt. 

• 37.

Mint mikor az fölszél Késmárkbul kiszakad,

Ama sürü fenyős erdő közben akad,

Támaszt zugást nagyot, nem reked s nem lankad,

Hajol előtte lágy, és kemény ág szakad:

38.

Illyen nagy zöndülés esék ő közikbe,

Mert fölforr az haragos vér mindenikbe,

Kivánja mindenik: ellenség vérébe

Hamar kezét fösthesse, és az szüvébe.



Arany János paradox tétele lehet a válasz…/ I. 

Zrínyinek a műben több paradoxont kellett hitelesítenie: 

Egy küzdelemnek csak akkor van tétje, hitele, ha a 
szembenálló felek megközelítően azonos nagyságrendűek. 
(itt hatalmas túlerő: török/magyar : 100000 /2500) 

Létszámban fölényesen hömpölyög, árad az országra  a 
török sereg, vége-hossza nincs az enumerációnak. 

A költői feladat: magyar vereség átalakítása erkölcsi 
győzelemmé. Lehetséges-e ez a vállalkozás? 

A műben mindezt csak erkölcsi, eszmei szinten lehet 
megvalósítani. 



Arany János paradox tétele lehet  a válasz… II. 

Zrínyi és a magyarság összeforrott, erős közösség, ellentéte a mű végére 

széthúzóvá váló, züllött török seregnek. (De ellentéte az író Zrínyi kora 

magyarságának is,  mivel megvalósítója azoknak az eszméknek, melyeket a 

költő–hadvezér prózai munkáiban kifejt.)

A mű szerkezetét, tartalmát tekintve:

Kisebb epizódokra bontja a történetet, ahol a szembenálló felek létszáma 

megegyezik. Az első ostromot csak a tizedik énekben írja le.

Az eposzi konvencióknak megfelelően szereplőket rendel egymás mellé a két 

táborból: Zrínyi – Szulejmán; Deli Vid – Demirhám

A műben a védősereg olyan közösséget képvisel, amely összeforrott, 

egységes és erkölcsös, ellentéte mindannak a süllyedésnek, amely a magyar 

nemzetet jellemzi. 



A mű zárlata

A barokk világképének megfelelően Zrínyi és a magyar sereg 

apoteózisával (mennybemenetellel) ér véget az eposz

(XV. 6–7.) vsz.

„Mi vitézül éltünk, vitézül meghaljunk,

Egész ez világnak evvel példát hagyjunk,

Ma mi tisztességet nevünkre szállítunk,

[…]

Végső óránkon is az török romoljon,

Lássa, kereszténnyel hogy az Isten vagyon.”



id. Peter Kraft: Zrínyi kirohanása (1825)



Mártírhalál, az engesztelő áldozat

A katonák tette méltó arra, hogy Isten elé álljanak. 

Zrínyi – Krisztus követője, hősi halála „Imitatio Christi“ (Krisztus 

példájának követése)

Ahogyan a Megváltó az egész emberiség bűneiért, úgy Zrínyi a 

maga nemzete bűneiért szolgáltatott elégtételt a haragvó Istennek. 

Vitézeivel együtt valamennyien mártírhalált haltak a hitükért. 

Gábriel vezetésével leszállnak az angyalok, megnyílott előttük Isten 

országa, majd felemelték a hősök lelkét az égbe.



Az eposz stílusa

A nyelvi megalkotottság barokk stílusjegyeket mutat:

• erőteljes, barokkos körmondatokat használ monumentális képekkel pl.: a 

hadak bemutatása

• az  alá- és fölérendeltség ellenére érvényesül  a Harmónia 

• a leírásokban túldíszítettség  jellemző > Zrínyi ruhájának a bemutatása

• gazdag érzelmi skálája: a barátság, szerelem, hűség, hősiesség …

• olykor költői túlzások:  Zrínyi öli meg Szulimánt

• A költő célja: az eposzával meggyőzni a korabeli magyarságot arról, hogy a 

török legyőzhető

• Pátosz és a hősiesség kultusza: a hősi halál, a mártírhalál,  Zrínyi és Jézus 

halálának párhuzamos ábrázolása 

• a keresztény mitológia elemei a magyarok oldalán: Mária, Jézus, a meghajló 

feszület…

• csodás elemek a keresztény mitológiából

• az eposz számozott strófáinak száma megegyezik az ostrom évével, 1566. 



Az eposz verselése, ritmikája, nyelve I. 
Feladat: Figyeljétek meg a bevezető versszakokon az eposz verselését! 

a) A versritmus > a sorok ütemhangsúlyosak, többnyire 12 szótagból állnak. 

Kétüteműek, de a  többségük négy ütemmel is ritmizálható! 

b) Olvassátok föl félhangosan az első két versszakot, és húzzátok be a sort két 

ütemre bontó ütemhatárt! Az ütemhatár jele: ║

Például: „Én az ki azelőtt ║ ifiu elmével 6 ║ 6 

Játszottam szerelemnek ║ édes versével…” 7 ║ 5 stb… 

Mire következtettek ebből? 
• Zrínyi sorai nem szabályos felező tizenkettesek …, mint pl.:  

• Talán olyan dallamminták állhatnak ezek mögött a sorok mögött, amelyeket nem 

ismerünk… 

• A változatosság eszköze is lehet, hogy a ritmizálást időről időre kizökkenti…

Zrínyi versritmusa  magyaros és  nem hexameteres > az újkori eposzokban nem 

kötelező a hexameteres verssor.

Jelöljétek a rímeket az első két versszakon a szokott módon! 

Rímképlete bokorrím: a,a,a,a,

Nyelvezete:  a dunántúli norma > Bárczi Géza álláspontja igazolódott inkább …



PERORATIO
(BEREKESZTÉS) 

Véghöz vittem immár nagyhirü munkámat,

Melyet irigy üdő, sem tűz el nem bonthat,

Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat,

Sem az nagy ellenség, irigység nem árthat.

És mikor az a" nap eljün, melly testemen

Csak uralkodhatik, fogyjon el éltemen

Hatalma: magamnak ugyan nagyobb részem

Hordoztatik széllel az magas egeken.

S honnan Scitiábul kijütt magyar vitéz,

Merre vitézségét látta világ nagy rész,

Azokrul helyekrül minden szem reám néz,

Hirrel, böcsülettel, valamig világ lesz.

De hiremet nemcsak keresem pennámmal,

Hanem rettenetes bajvivó szablyámmal:

Míg élek, harcolok az ottoman hóddal,

Vigan burittatom hazám hamujával.



Zrínyi Miklós rejtélyes halála



Zrínyi rejtélyes halála

1664. nov. 18.

• A közvéleményt megrázta a halálhír. Jellemző, hogy sokan nem 

tudták elfogadni a baleset tényét: összeesküvésről, udvari 

merényletről beszéltek.

• Zrínyi egy hónapig feküt kiterítve a ravatalon, a cselédei látták 

a testén lévő szörnyű  sebhelyeket.

• A halálesetről a legrészletesebb beszámolót a vadászaton részt 

vevő gróf Bethlen Miklós tette közzé több levelében, majd az 

eseményeket önéletírásában is megörökítette.



Vadászbaleset vagy merénylet?

• A hazai történelemben elsőként Vasvári Pál vetette fel a politikai 

merénylet gondolatát

• Dervarics Kálmán Gróf Zrínyi Miklós a költő halála c. művében 

„minden kételyt kizáró adatokkal” bizonyította, hogy Zrínyit a 

bécsi kormány által felfogadott vadász Póka, (Pokoj, pokol’)  lőtte 

agyon

• Akárhogyan is történt az eset, a bécsi udvarnak jól jött a főúr halála

1664. nov. 18.

vadászbaleset

a kursaneci erdőben



gróf Bethlen Miklós leírása

„Ő maga levetvén a nagy bő csizmát, melyeket a telekes 

bocskorra is felvonhatott, puskával béméne, és szokása 

szerént csak egyedül búkálván, löve egy nagy emse disznót, 

a gyalogosok is lövének egyet a hálónál, s vége lőn a 

vadászatnak. Kisereglénk a hintóhoz, az úr is, hogy immár 

hazamenjünk; estefelé is vala. Azonban odahozá a fátum 

egy Póka nevű jágerét, ki mondá horvátul: Én egy kant 

sebesítettem, mentem a vérin, ha utána mennénk, 

elveszthetnők.”



A vadásztársak visszaemlékezése
• Vitnyédi István, ügyvéd: „1664. november 18-án 

vadkanvadászatra mentem ama nagy hőssel, a néhai főméltóságú 

gróf Zrínyi Miklóssal (…) Zrínyi egy vadkant üldözve, amelyet 

már két golyó sebzett, váratlanul, és úgy, hogy közülünk senki 

sem látta, a vadkan által halálosan megsebesítve szerencsétlenül 

meghalt, s őt többé élve nem láthattam; vagyis háromnegyed óra 

leforgása alatt sértetlenül, élve, és holtan is láttam.”

• Zichy Pál, pozsonyi kamarai elnök: „Zrínyi Miklós uram 

kimenvén vadászni, erdei kanokra akadott, utánna menvín az 

egyiknek harmad magával, az harasztban magánosan utánna 

rugazkodott, nem tudhatják, mi formán tertínt, lábárul le ejti az 

urat, három sebet nagyot ejtett rajta, az fején, torkán és lábain, 

az mikor az két szolgája hozzá érkezett hallván jajgatását, már 

akkor fel állott nagy víresen lábára és szekeret kírt, mondván, 

semmi az, egy fertály óra múlva szegíny meghalt…”



Disputa Zrínyi haláláról
Ki mit látott? Ki mit tud? 

Képzeld magad az egyik szemtanú helyébe, meséld el a társaidnak, te miként 

vélekedsz a költő haláláról! 

(személyes állásfoglalás kialakítása néhány érvvel alátámasztva)

Várható megoldások

a) Zrínyit a megsebzett vadkan ölhette meg 

Zrínyi közel merészkedett a megsebzett állathoz; nem hitte, hogy az újra erőre kap, s

egyetlen mozdulatával a földre dönti. Zrínyi nem bírt a nagy testű, súlyos állattal, mely

fölébe kerekedve agyarát a nyakába döfte.

b) Zrínyi erőszak áldozata lett

A ravasz Póka elcsalta Zrínyit, s amikor már a vadásztársaktól elég távol volt, a főúr

lábába lőtt. A fájdalomtól felüvöltő jajszóra a vadkan is felfigyelt, sőt a vér szagát is

megérezte. Már csak percek kérdése volt, ki lesz az áldozat.

c) Zrínyi a vadászat szerelmese nyitott, őszinte ember volt. Számára a vadászat rítus. 

Csak a nemes vad elejtésére. Nem számolt azzal, hogy…



Az állítólagos gyilkos fegyver, amely 

fennmaradt, de…

Kiderült róla, hogy jóval később készült az incidensnél… 

Latinul ez az írás olvasható a puskán:  

„Én vagyok azon puska, amellyel gróf Zrínyi Miklóst a vadászaton 

vadkantól űzve az ottoki erdőben, Muraköz szigetén nemes Póka István 

fővadász 1664. november 18-án átlőtte. Örök emlékezetül adja 

ajándékba 1755-ben híres s nemes Benyovszky Pál úrnak Póka István 

unokája, Póka Gábor”



Költők Zrínyiről
Figyeljétek meg, mi került fókuszba a Zrínyi-versekben? 

Kosztolányi Dezső: Vadkan

Zrinyi Miklósnak aljas gyilkosa.
Röfögve száz alakot öltök
s amint elbántam a dicső magyarral,
ármánykodással vagy kemény 
agyarral
irtok a földön mindenféle költőt.

Feladat: 

Említsetek néhány Zrínyiről szóló 

költeményt! 

Kutassatok fel újonnan írtat is! 

Babits Mihály: Zrínyi Velencében 

Móricz Zsigmond

ZRINYI

(Epigrammata)

Szörnyű sziklaszál

magyar magában fényködben áll;

idegen erők kirobbantottja:

rettentő, fényverő, gyönyörű prisma.

Merő Mars orcája

fene indulatok félelmes lárvája

s Apolló kilobban

bozontos, dörgető, kevély kobzában.

A paraszterők

meggyőzhetetlen ős felhördülése; gróf;

elhullunk,

de talentomok: el nem múlunk.

1920. június 1.

Juhász Gyula: Zrínyi, a költő



Hol állnak az emlékművek? 



Mit gondolsz?
szövegalkotási kompetencia

Hogyan tehetnénk népszerűbbé Zrínyi műveit?

Hogyan szabadíthatjuk meg  a fiatalok tévképzeteit attól,  hogy Zrínyi művei elavultak?

Mit üzen Zrínyi Miklós emberi, erkölcsi tartása korunk  nemzedékének? 

Milyen kampányt indítanál, ha te lennél a Zrínyi-örökség gondozója? 

Mikszáth Kálmán:Új Zrínyiász c. 

– evokálja a Zrinyi-eposzt

A Mikszáth-regényben Szigetvár hős vértanúi

feltámadnak, s megjelennek  a századvégi

Magyarországon. Óriási ribillió támad. 



EMLÉKLAP

Feladat: 
Készítsünk, írjunk emléklapot 

az osztály legjobb Zrínyi -

tudósai számára!

OSZTRÁK EMLÉKLAP ZRÍNYI MIKLÓSRÓL



Források I. : 

• https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-
irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/3-a-magyar-irodalom-a-xvii-szazadban-AAC/zrinyi-miklos-D5D/zrinyi-
miklos-elete-D5E 

• http://szigethvar.hu/var/sors-bona-nihil-aliud

http://m.korok.webnode.hu/products/a-zrinyiek-leanyai-es-asszonyai1/

• http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Zrinyi.htm

• https://mandadb.hu/tetel/380328/Szigetvari_Zrinyi_emlekmu

• http://www.wikiwand.com/hu/Zr%C3%ADnyi_csal%C3%A1d

• https://archive.org/stream/zrinyiekamagyar00zrgoog#page/n72/mode/2up

• https://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Mikl%C3%B3s_(k%C3%B6lt%C5%91)

• http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1566_augusztus_6_szulejman_ostrom_ala_veszi_szigetvart/

• https://mek.oszk.hu/10000/10054/10054.pdf

• https://mek.oszk.hu/01100/01136/01136.htm#1

• https://mek.oszk.hu/15100/15112/15112.pdfhttp://mek.niif.hu/14800/14811/14811.pdf

• https://magyartanarok.files.wordpress.com/2015/06/11-tanc3a1r-4-magyar-barokk.pdf

• https://magyartanarok.files.wordpress.com/2015/06/11-tanc3a1r-4-magyar-
barokk.pdfhttps://www.google.com/search?q=zr%C3%ADnyi+k%C3%A9p&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fi
r=mjhze6oSiHnKKM%252CQ7q_II_B2Kiq8M%252C_&vet=1&usg=AI4_-

• https://www.google.com/search?q=zr%C3%ADnyi+k%C3%A9p&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mjhze6o
SiHnKKM%252CQ7q_II_B2Kiq8M%252C_&vet=1&usg=AI4_-

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarIrodalom-magyar-irodalomtortenet-1/magyar-irodalomtortenet-pinter-jeno-5116/3-a-magyar-irodalom-a-xvii-szazadban-AAC/zrinyi-miklos-D5D/zrinyi-miklos-elete-D5E/
http://szigethvar.hu/var/sors-bona-nihil-aliud
http://m.korok.webnode.hu/products/a-zrinyiek-leanyai-es-asszonyai1/
http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Zrinyi.htm
https://mandadb.hu/tetel/380328/Szigetvari_Zrinyi_emlekmu
http://www.wikiwand.com/hu/Zr%C3%ADnyi_csal%C3%A1d
https://archive.org/stream/zrinyiekamagyar00zrgoog#page/n72/mode/2up
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Mikl%C3%B3s_(k%C3%B6lt%C5%91)
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1566_augusztus_6_szulejman_ostrom_ala_veszi_szigetvart/
https://mek.oszk.hu/10000/10054/10054.pdf
https://mek.oszk.hu/01100/01136/01136.htm#1
https://mek.oszk.hu/15100/15112/15112.pdfhttp:/mek.niif.hu/14800/14811/14811.pdf
https://magyartanarok.files.wordpress.com/2015/06/11-tanc3a1r-4-magyar-barokk.pdf
https://magyartanarok.files.wordpress.com/2015/06/11-tanc3a1r-4-magyar-barokk.pdfhttps:/www.google.com/search?q=zr%C3%ADnyi+k%C3%A9p&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mjhze6oSiHnKKM,Q7q_II_B2Kiq8M,_&vet=1&usg=AI4_-
https://www.google.com/search?q=zr%C3%ADnyi+k%C3%A9p&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mjhze6oSiHnKKM,Q7q_II_B2Kiq8M,_&vet=1&usg=AI4_-


Források II.: 

• Pethőné Nagy Csilla, Kiss Zsuzsanna, OH Kísérleti tankönyv,  és Dr. Mohácsy Károly

• 9.osztályos tankönyveinek Zrínyi tananyaga

• Gintli Tibor-Schein Gábor: Az irodalom rövid története, I. kötet, 2003.

• https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/zrinyi-miklos-

1ACF/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX1ZFUlNfVmVyc3Rhcl8yIl19LCAicXVlcnkiOiAiWnJc

dTAwZWRueWkifQ

• https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-

2/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX1ZFUlNfVmVyc3Rhcl8yIl19LCAicXVlcnkiOiAiWnJcdTA

wZWRueWkifQ

• http://old.mta.hu/ii_osztaly_hirei/zrinyi-350-konferencia-a-kolto-hadvezer-eletutjarol-135452/

• https://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=87772

• https://www.youtube.com/watch?v=xK4ypacjtDo&feature=share&fbclid=IwAR1mktsMiZ_cxcPB9f9a3AUht

bdP2nYqmHKnG-gy6HN83bu5SRz7R5hU5ho – teljes szöveg 

• Zrínyi-átiratok, diákmunkákhttp://keepcalmandsapereaude.blogspot.com/2016/01/zrinyi-miklos-szigeti-

atiratok.html?fbclid=IwAR07M-Im4AhjwX0ac61WC_8eS0TxFadZBzJTMp5xZpZL3dywv3ckg4eNDEs

JANKOVICS József: Egy vaddisznó átváltozásai. ; Bethlen Miklós: Emlékirat. In: Száz rejtély a magyar 

történelemből. Főszerk. Halmos Ferenc. 2. jav. kiad. Budapest : Gesta K., 1997. p.104–105. ISBN 963 8229 29 2

1651. Adriai tengernek Syrenaia. In: A magyar irodalom történetei. A kezdetektől 1800-ig. Főszerk. Szegedy –

Maszák Mihály. Budapest : Gondolat, 2007. p. 438–486. ISBN 978 963 693 006 6

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/zrinyi-miklos-1ACF/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX1ZFUlNfVmVyc3Rhcl8yIl19LCAicXVlcnkiOiAiWnJcdTAwZWRueWkifQ
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX1ZFUlNfVmVyc3Rhcl8yIl19LCAicXVlcnkiOiAiWnJcdTAwZWRueWkifQ
http://old.mta.hu/ii_osztaly_hirei/zrinyi-350-konferencia-a-kolto-hadvezer-eletutjarol-135452/
https://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=87772
https://www.youtube.com/watch?v=xK4ypacjtDo&feature=share&fbclid=IwAR1mktsMiZ_cxcPB9f9a3AUhtbdP2nYqmHKnG-gy6HN83bu5SRz7R5hU5ho
http://keepcalmandsapereaude.blogspot.com/2016/01/zrinyi-miklos-szigeti-atiratok.html?fbclid=IwAR07M-Im4AhjwX0ac61WC_8eS0TxFadZBzJTMp5xZpZL3dywv3ckg4eNDEs


Források III.: 

• SZEPES Erika:  Zrínyi és az eposz. In: Olvassuk együtt! : [felsőoktatási tankönyv] : II. [kötet] : A vers mint alma 

• Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. p. 210–240. ISBN 963 18 9546 7 [II. kötet] 

• SZILÁGYI Ferenc: Főnixmadár : Zrínyi a költő és hadvezér. Budapest : Móra, 1968. (Nagy emberek élete)

• Budapest : Akadémiai Kiadó, 1979–2002. ISBN 963 05 1810 4

• Wiedermann Gábor: Zrínyi, a tollforgató. Lektorálta Gelencsér Katalin. 

• H.n. Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, 1992. Tervszám: 91/18

• ZRÍNYI Miklós: Szigeti veszedelem : hősköltemény : [teljes, gondozott szöveg] ... szerk., sajtó alá rend. és a jegyzeteket 

összeáll. Király Erzsébet Budapest : Ikon, 1995. ISBN 963 7948 85 6 (Matúra. Klasszikusok,  ISSN 1215-7287, 10.) 

• KOVÁCS Sándor Iván: ADRIAI TENGERNEK SYRENAIA GROFF ZRINI MIKLOS. Nyomtatta Béchben a’ Koloniai 

Vduarban Kosmerovi Máté CZászár ő Felsége Könyvnyomtatója. ANNO. M. DC. LI. Hasonmás kiad. 

• Budapest : Akadémiai Kiadó, : M. Helikon, 1980. ISBN 963 05 2423 6

• HOMMAGE À ZRÍNYI 14–17 éves diákok részére, A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési 

stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés 

területén, TÁMOP 3.2.4 Készítette: Csekő Györgyi 

https://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/Media/431/media/cseko_zrinyi.pdf



Köszönöm a figyelmet!

Csekő Györgyi magyartanár

és a 12.A és 12. F osztályos tanulók

Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium 

„Nem irom pennával,

Fekete téntával,

De szablyám élivel,

Ellenség vérivel,

Az én örök hiremet.”

(Zrínyi Miklós: a Vitéz hadnagy c. kéziratából)


