
„Hungária vigasza, Horvátország szemefénye…” 

 

A Zrínyi Miklós halálával illetve búcsúztatásával kapcsolatos szövegben tíz olyan információ 

van, amelyet tisztáznotok kell. Tegyétek ezt úgy, hogy a feltüntetett és bekeretezett három-

három információ közül az oda nem illő kettőt húzzátok ki. Pl: 

Zrínyi Miklós nyughelye a mai                                                                            területén 

található. 

❖❖❖ 

 

1664. november 18-án több magyar és horvát főúrral vadászni ment Csáktornya 

környéki                                                      erdőbe. A vadászat végeztével már indultak volna 

hazafelé, amikor  a fővadász közölt valamit Zrínyivel. A bán fogta a rövid puskáját, lóra 

kapott és elnyargalt. Nem sokkal ezután egyik kapitánya is követte társaival együtt. Közülük a 

kapitány tért vissza a rémisztő hírrel, hogy Zrínyit baj érte.   A 

a lábán és a fején három sebet is ejtett. Ezek közül a nyakon szerzett sebesülés volt a 

legsúlyosabb, ez ölte meg. A vérzést megpróbálták elállítani, de nem sikerült. 

A közvéleményt megrázta a halálhír. A legrészletesebb beszámolót a vadászaton részt 

vevő                                                                                                 adta több levelében, majd az  

eseményeket önéletírásában is megörökítette. 

 Zrínyi Miklóst 1664. december 21-én a                                                            rendjének 

                                                    kolostorában temették el a családi sírboltba, ugyanis ezt épp a  

 

 

varasdi /kursaneczi / ozalji  

szarvas / bivaly / vadkan 

Póka István / Guzics kapitány / Bethlen Miklós 

pálosok / jezsuiták / ferencesek 

varasdi / légrádi / szentilonai 

Magyarország / Horvátország / Ausztria 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1664
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_18.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1664
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_21.


Zrínyiek alapították. A helyet, ahol meghalt, később Pignatelli Belliguardo Anna grófné egy                                                                          

                                                                              jelölte meg. Az erdő kivágása után ezt a 

csáktornyai várban berendezett múzeumban őrizték, majd azt Felsőzrínyifalva (Gornji 

Kuršanec) központjában állították fel, ahol ma is látható. 

Kéry János szerzetes mondta a gyászbeszédet, amelyben Zrínyi Miklós műveltségét is  

kifejtette.  Tudjuk, hogy őszinte lírai hangú szerelmes verseket írt Draskovich Eusebiához, 

akit  csak                                                             nevezett. Bátran állthatjuk, hogy ezek a versek 

és a dédapja emlékére írt hőseposz is a                                                      kor legnagyobb 

irodalmárai közé emelte a magyar hadvezért.                                                             

                                                      ostromára térve a szónok nyelve „megbénult“, nem 

tudta, hová is forduljon, végül csak ennyit mondott: „még némán is megértenek engem“.  

        A beszédet tartó Kéry még egy alkalommal választotta a hallgatást, amikor az elhíresült  

                                                                             illetve Zrínyi haláláról kellett volna beszélnie.  

 

„Cicaharc” 

                                       

 

 

márványkereszttel / emlékoszloppal / oltárral 

Új-Zrínyivár / Érsekújvár / Kanizsa 

téli hadjáratról / vasvári békéről / merénylőkről 

 Violának / Csillagnak / Ibolyának 

reneszánsz / barokk / klasszicizmus 

  

számok:  

 

számok:  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91zr%C3%ADnyifalva


Kik a képen látható hölgyek? Írd be a nevüket, utána pedig kapcsold hozzájuk azoknak az 

állításoknak a számait, amelyek rájuk jellemzőek! 

 

1 

„Gyenge, kicsiny, arca szép, nagy hatással volt férjére. Nagyratörő, bátor, a nőiesség 

rovására férfias bátorság lakozott benne.” 

 

2 

Fia érdekeit maga előtt tartva, nem vállalt szerepet a Wesselényi-összeesküvésben, 

annak felgöngyölítésében nem akadályozta a hatóságokat. 

 

3 

Volt, hogy diplomáciai feladatokat is ellátott, tárgyalt Velencében is. Majd aktívan 

kivette részét a Wesselényi-összeesküvés szervezésében. 

 

4 

Gyermekeitől elszakították, a grazi domonkos kolostorba zárták, ahol megőrült, majd 

ott is halt meg 1673-ban. 

 

5 

A bájos teremtés, a kis asszonyka 12 évig volt férje oldalán és 12 évig gyászolta. 

Négy gyermekkel ajándékozta meg, de csak egy élte meg a felnőttkort. 

 

6 

Józan reálpolitikája meghozta gyümölcsét, sikerült egyetlen életben maradt fiának 

biztosítania a jövőt, aki majd főkapitányként lép apja nyomdokaiba. 

 

7 

Pártfogolta a horvát kultúrát, amire jó bizonyíték Baltazar Milovac imakönyvének 

kiadását, a vallásos költészet közel állt hozzá, verses naplót is vezetett. 

 

8 

Kettejük küzdelmében csak látszólag lett ő a vesztes. Neki kellett elhagynia 

Csáktornyát, de megélte vetélytársának bukását, sőt túl is élte őt. 

 

Keresztrejtvény 

Minden meghatározás egy-egy helynév vagy földrajzi név – ezek egy-egy pontot érnek, ezért 

szánjatok rájuk figyelmet akkor is, ha a megfejtésre rájöttetek – ami szintén egy helynév és 

szintén egy pontot ér.  

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

  
        

   
    

   

  
       

 

 
       

  

  
      

  

  
       

 

   
    

   

   
     

  



1. A horvát tengerparti vidék megnevezése, Zrínyi Miklós ennek volt az „oszlopa” 

2. Ebben a városban látogatta – hullámzó lelkesedéssel – az iskolát Zrínyi Miklós 

3. 1683-ban csata zajlott itt, amely komoly török vereséggel végződött 

4. A Magyar Királyság fővárosának, koronázó városának számított 1541 után 

5. 1664-ben egy kiábrándító eredményű békét írtak itt alá a Habsburgok és a törökök 

6. Már török végvárnak számított, Zrínyi belefogott az ostromába is, de visszarendelték 

7. A Habsburg család központjának számított ez a város, a törökök álma volt 

8. A Zrínyi család egyik vára, Zrínyi Péter ifjú férjként főleg itt töltötte az idejét 

Megoldás: …………………………………………. 

Ki mondhatta el magáról, hogy életének új szakasza kezdődött ezen a helyen? Jelöld meg és 

írd oda a nevét! 

     

 

SZALÁNKEMÉN, 1691 

az ellenfelek 

a szövetség neve: 

 

 

 

OSZMÁN BIRODALOM 

a fővezér neve: 

 

a nagyvezír neve: 

 

 

  

a fővezér a csatában elesett a fővezér a csatában elesett 

IGEN NEM IGEN NEM 

  

az ellenfelénél lényegesen kevesebb  a hadsereg létszáma: 

55.000 fő 

 
az ellenfelével kb. megegyező létszám 

az ellenfelénél lényegesen több 

  

az ágyúk száma 

90 

az ellenfelénél lényegesen kevesebb 

az ellenfelével kb. megegyező szám 

az ellenfelénél lényegesen több 

  

 



az ellenfelénél lényegesen kevesebb az emberveszteség: 

25.000 fő az ellenfelével kb. megegyező létszám 

az ellenfelénél lényegesen több 

  

Nevezz meg egy magyar 

személyt, aki részt vett a csatában és 

hősi halált halt! 

 

Nevezz meg egy magyar 

személyt, aki az oszmán oldalon 

harcolt! 

 

 

 

!!! Figyelj arra, hogy a helyes választ ne húzd ki:  

A csata idején I. Lipót volt az ország uralkodója IGEN NEM 

 

A zentai csatában Savoyai Jenő 

serege 

 

kb. 40.000 fő  

Az oszmán haderő (kb. 100.000 

fő) 

az ellenfelénél lényegesen 

kevesebb  

az ellenfelével kb. megegyező 

létszám 

az ellenfelénél lényegesen több 

 

 


