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Zrínyi Miklós költő és hadvezér egy, még életében íródott angol nyelvű 

életrajza szerint „Zrínyi … sikerén vagy kudarcán áll vagy bukik a 

nyugati világ". Ez már akkor is a korabeli politikai propaganda 

eszközeként erős túlzás volt, de most 365 évvel az életrajz megírása 

után már biztosan az. De milyen is ez az életrajz?



Az életrajz szerkesztőjét nem ismerjük, monogramját. „O. C." sem 

sikerült mindezidáig feloldani. Az „angol életrajz” Zrínyi Miklós 

mellett külön fejezetekben tárgyalja Kasztrióta György (Szkanderbég) 

albán,- és az ugyancsak törökverő Tamerlán (Timur Lenk) mongol 

fejedelem tetteit. Az angol olvasók érdeklődése ugyanis megnőtt az 

1663 - 64-es évek török hatalom várható hadmozdulatai iránt a magyar 

hadszíntéren. Az életrajzban Zrínyi nem magyar, hanem horvát!

Timur LenkSzkanderbég Zrínyi Miklós Europae Modernae
Speculum (A modern 
Európa tükre)



Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulóján mi is emlékezzünk rá,

mint költőre és hadvezérre. Zrínyi nem kötődik Vámosatyához, nevét

és tetteit az itteni akkor élő emberek még csak nem is hallhatták.



Ők első sorban I. Rákóczi György uraságtól, mint földesúruktól

rettegtek. Fejükben nem a török kiverésének a gondolata járt, hanem az,

hogyan termeljék meg a földesúrnak és a királynak járó adót.

Bármennyire is volt Zrínyi kiemelkedő politikus és katona, azért

jobbágyainak ugyanúgy rettegett földesura volt, mint Vámosatyán I.

Rákóczi György, Erdély fejedelme, a magyarországi hadszíntéren Zrínyi

egyik katonai ellenfele.



A Zrínyi birtokokon Miklós 1641-ben megosztozott testvérével. 

Péternek jutottak a tengermelléki birtokok, Miklós  kapta az északi, 

muraközi részt, aminek központja Csáktornya lett. 



Bethlen Gábor halála után 1630. december 1-jén a segesvári

országgyűlés Erdély fejedelmévé választotta I. Rákóczi Györgyöt, aki a

katolikus hitre tért főurak birtokait elkobozta. Ezekkel saját birtokait

gyarapította. 1648. táján összesen 27.000 jobbágy család dolgozott I.

Rákóczi György birtokain.



A földműves nép élete nem igen különbözött a kor művelődésében

élenjáró katolikus Zrínyi Miklós költő és hadvezér birtokain és

Vámosatya akkori földbirtokosa I. Rákóczi György református,

bibliaolvasó, könyvgyűjtő fejedelem birtokain élő jobbágyokétól.



Az akkor Vámosatyán élő, írni olvasni nem tudó emberek csak élni

akartak, a kor politikai csatározásairól nem is hallottak. Törökkel nem

találkoztak, így a három részre szakadt országról sem tudtak semmit.



I. Rákóczi György Szerencsen született 1593. június 8-án. 12 éves

korában Bocskai István kassai udvarába került szolgálatba. 1619-ben

Borsod vármegye főispánjaként az elsők között csatlakozott Bethlen

Gáborhoz, aki mellett haláláig kitartott.



Bethlen halála után őt választották Erdély fejedelmévé. Rákóczi 1645-

ben, a Habsburgokkal kötött linzi békében megkapta Abaúj, Bereg,

Borsod, Ung és Zemplén vármegyéket haláláig. Ekkor került

Vámosatya is a fejedelem birtokába. A linzi béke megerősítette a

magyarországi protestánsok szabad vallásgyakorlatát is.



I. Rákóczi György buzgó református volt, feleségével, Lorántffy

Zsuzsannával sokat tettek egyházuk és az iskoláztatás

felvirágoztatásáért.



A kenyér-, és részben a takarmány ellátás alapját a falu határában

megtalálható gabonaföldek jelentették, egy-kétszáz holdas, esetleg

ennél is kisebb területek. A zab a búza Vámosatyán is a legelterjedtebb

gabonafajtának számított.



A szántóföld évi megmunkálása többszöri szántással indult; a

majorságban ősszel felszántották a parlagot és vetés előtt újra szántották.

Az elvetett magnak háromszoros volt a hozama. A learatott gabona

tárolására — különösen majorságokban — csűr, pajta, gabonáskert

szolgált.



Szántóföld és rét mellett az apró, faluszéli vagy házmelletti

konyhakerteket a község legtöbb háza közelében meg lehetett találni. A

legelterjedtebb kerti haszonnövény a káposzta volt, savanyítva egész

évben táplálékul szolgált, mellette répa, hagyma, tök, mák. Paprika csak

az urak eledele volt, ennek a fűszernek használata az úri kertekből a

majorságból terjedt tovább.



A gyümölcsfák vadon nőttek, főleg szilva, alma, körte, dió és eper.

Frissen fogyasztották, de aszalva is mindenfelé kedvelt eledel volt.



Paraszti és földesúri gazdálkodás két ősi igásállata a ló és a

szarvasmarha. Ebben a korszakban még a marha volt az elterjedtebb.

Amelyik háztartásnak nem volt ökre, abban legalább egy-két tehenet

igyekeztek tartani.



A parasztság sorsa, helyzete földesuraitól függött, mert telke, amelyen

gazdálkodott, a földesúr tulajdona volt, és terményeinek, pénzének és

munka erejének egy részét is az ő rendelkezésére kellett bocsátania.



A 16 - 17. századi földesúri gazdálkodás legnyomasztóbb terhe, a robot

volt. Vámosatyán a gabonatermesztéshez kapcsolódó ingyen végzett

munkák voltak a jellemzőek, a szántástól és vetéstől az aratásig és a

cséplésig. Nem volt ez másként Zrínyi uraság muraközi birtokán sem.



A földesurak majorsági földjein munkaerőként a 16. század második

felétől már nem használtak fizetett alkalmazottat (bérest), helyette

mindjobban igénybe vették a jobbágyok ingyen végzett robot

szolgáltatását. A robot már a 16. század vége előtt korlátlanná vált.



Mindezek ellenére most nem mint földesúrra emlékezünk, mert a 

kereken 400 esztendeje született Zrínyi Miklós (1620 – 1664) a 17. 

századi Magyar Királyság egyik legnagyobb formátumú főméltósága 

és politikusa, katonai gondolkodója, hadvezére, költője és írója volt. 



A magyarok által költő és hadvezér Zrínyi Miklósként, a horvátok által 

pedig Nikola Zrinski Čakovečki-ként (csáktornyai Zrínyi Miklós) 

emlegetett arisztokrata a 19–20. században a magyar és horvát 

irodalom, történelem és nemzeti emlékezet kiemelkedő alakjává vált.

Zrinski, Nikola VII., hrvatski ban (Čakovec, 3. V. 1620 
– Kuršanečki lug, Međimurje, 18. XI. 1664). 



A Zrínyiről kialakult kép soha sem volt egységes. Az elmúlt 200 

esztendő mindenkori politikája Zrínyit eltérő hangsúlyokkal mutatta be. 

Megítélése az utókor különféle elvárásainak megfelelően történt.

Egykorú kép a két Zrínyi téli 
hadjáratáról és az eszéki híd 
fölégetéséről. A mi változatunkban 
csak egy Zrínyi, Miklós szerepel. A 
horvátokéban mindkettő.



Zrínyi életművét és gondolatait a 19. században éppúgy magukénak 

vallották az osztrák birodalmi patriotizmus képviselői, miként a magyar 

függetlenségi politika és történetírás vezéralakjai. 

Metternich



A 18. századi a jezsuita történetírók eposzíró költőként fedezték fel, 

ezáltal a magyar irodalmi kánon kimagasló alakjává, legnagyobb epikus 

költőjévé vált. Ennek köszönhetően mind a mai napig „költő és 

hadvezér”-nek tituláljuk, pedig Zrínyi életében az irodalmi munkásság 

nem állt, de egy politikus hadvezér esetében nem is állhatott a legelső 

helyen.

Pray György Katona István



Az 1848-as márciusi ifjak egyike, Vasvári Pál a költőről írt életrajzában 

már a magyar függetlenség szimbólumává tette Zrínyit. 



A 20. század második felére a magyar hadtudomány szerint Zrínyi az 

önálló magyar nemzeti hadsereg felállításának legelső szorgalmazója lett, 

így még a kommunista államvezetés is elfogadta. 



Zrínyi Miklós pályája érzékletesen bizonyítja, hogy a 17. század

közepén a dinasztia és az uralkodó iránti hűség

összeegyeztethető volt a „hazafisággal”. Joggal lehet rá büszke

minden magyar, horvát, sőt osztrák és közép-európai.
Pálffy Géza


