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„JUHAKOL" A SZŐLŐHEGYEN 

Kísérlet Zrínyi-Újvár helyzetének meghatározására 

Az 1664. augusztus 10-én a vasvári török táborban Simon Reninger császári külön
megbízott által elfogadott békepontok hatodik cikkelye kimondta, hogy: „a fortaliciumot 
Kanizsával szemben, mely az említett lázadásokat alkalomadtán bíztatná, egyik fél sem 
építtetheti újjá, és nem láthatja el őrséggel."1 Az 1663-ban, egyebek közt éppen az emlí
tett Zrínyi-Újvár miatt kirobbant török háború ezzel véget ért. A casus belli, a Kanizsa
patak és a Mura összefolyásánál, a Mura bal partján, hódoltsági területen 1661-ben emelt 
vár, amelyet a török három hétig tartó ostromot követően, 1664. június 30-án foglalt el, 
majd július 7-én porrá égetett, végleg eltűnt a föld színéről, bár helyét a térképek még 
XVIII. század elején is jelölték.2 Zrínyi-Újvár fekvésének, földrajzi elhelyezkedésének 
lokalizálására utóbb számos próbálkozás született, azok azonban nem jártak együtt a mai 
terep egyes pontjainak azonosításával. Dolgozatunkban az írott forrásoknak és a képi áb
rázolásoknak a terepbejárás során végzett műholdas helyzetmeghatározás eredményeivel 
történt egybevetése segítségével erre teszünk kísérletet, remélve, hogy ezzel hozzájárul
hatunk a későbbi ásatások sikeréhez.3 

A források 

Zrínyi-Újvár helyzetének meghatározásához - módszeres levéltári kutatások nem lé
vén - zömében elbeszélő források, korabeli vázlatok, és képi ábrázolások állnak rendel
kezésünkre. 

Marosi Endre: Megjegyzések az 1664. évi hadjárat és a vasvári béke értékeléséhez. Hadtörténelmi Köz
lemények (HK), 1971. 1. sz. 124. o. A béke latin nyelvű szövegét kiadta Stephanas Katona: História eritica 
Regnum Hungáriáé. Vol 33. Buda, 1804. 565-568. o. 

Hrenkó Pál: Zrínyi-Újvár (Újzerinvár) helyszínrajzai nyomában. Geodézia és kartográfia, 1979. 2. sz. 
128-132.0. 

' Dolgozatunkban nem kívánunk foglalkozni a vár építésének történetével, nemzetközi összefüggéseinek 
kérdéseivel. Ezek összefoglalását 1. Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, 1965. 309-314. o. (2. kiad. 
Budapest, 2002. 334-339. o.); R. Várkonyi Agnes: Reformpolitika Zrínyi mozgalmában. Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1987-1988. 1-2. sz. 139-140. o.; Vándor László: Nagykanizsa története a honfoglalástól 1690-
ig. Nagykanizsa, 1988. 43-44. o.; Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet a magyar államalapítás tiszteletére. 
(Szerk. Vándor László.) Zalaegerszeg, 2001. 96. o., valamint legújabban a Zrínyi-Újvárról készült horvát mo
nográfiában: Hrvoje Petrič - Dr. Dragutin Feletar - Petur Feletar: Novi Zrin. Zrinska utvrda na Muri (1661-
1664). Donja Dubrava-Zagreb, 2001. különösen: 58-69., 79-95. o. A vár megítélése körüli vitát is csak annyi
ban érintjük, amennyiben az a forráskritika miatt nélkülözhetetlen. A vitáról 1. Perjés Géza: A „metodizmus" 
és a Zrínyi-Montecuccoli vita. I. rész. Századok, 1961. 507-533. o. II. rész. Uo. 1962. 25^44. o., különösen: 
41-43. o. (A tanulmány újabb kiadása: Uö: Seregszemle. Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. 
Budapest, 1999. 185-187. o. A továbbiakban innen idézzük.) 
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A vár földrajzi környezetéről meglehetősen kevés információt tartalmaznak Zrínyi 
Miklós fennmaradt levelei. Zrínyi 1661. július 5-én tájékoztatta az Udvari Haditanács 
tagjait építésének katonai indokairól. A vár helyzetének alkalmasságát sajnos csak szó
ban (és feltehetően rajzban), az építésben közreműködő Wassenhoven hadmérnök útján 
terjesztette föl, de a levélherL így is találhatunk néhány fonrosTampontot. Ilyen például 
az, hogy következetesen hegyről (mons) beszél: „aki ura ennek a hegynek, ura a Mura
köznek és a két folyónak, a Murának és a Drávának," „ha az a gyanúnk, hogy háború fe
nyeget, vagy legalábbis olyan béke, mint amilyen eddig volt [...], sehova sem vihetek 
segítséget, ha csak ötszáz török is szállja meg ezt a hegyet". A vár építése ellen számba 
jöhető kifogásokat taglalva ezt írja: „én [...] nem török területen építem ezt a várat, ha
nem szinte a saját birtokomon, tíz lépésre a Murától, Légrádtól pedig csak egy ágyúlö-
vésnyire [...]. Hozzáteszem, hogy innen negyed mérföldnyire volt egy Bajacsa nevű vá-
racska, amelyben Kanizsa elfoglalása után őrség is volt, de azután a hely alkalmatlan 
volta miatt elhagyták." Látszólag nem tartalmaz helyzetmegjelölést, mégis igen fontos az 
a megjegyzése, hogy „hatvan éve senki nem szemlélte meg ezt a helyet."4 Zrínyi rendkí
vül jól informáltságát és felkészültségét mutatja, hogy számon tartotta a vidéket koráb
ban bejárt „Muster Comissionok," azaz haditanácsosokból és a végvidék egyes kapitá
nyaiból álló vizsgálóbizottságok tevékenységét.5 Az 1570-es években, majd 1600-at 
követően ugyanis valóban több bizottság is szemleutat tett a Kanizsa környéki várakban 
és várhelyeken.6 A határvizsgáló bizottságok munkájáról fennmaradt forrásokban nyo
mára bukkanunk annak a földrajzi helynek, ahol utóbb Zrínyi-Újvár is épült, az pedig 
nem más, mint a Kanizsa-patak Murába torkollásánál fekvő Kakonya. A Kanizsa völgyét 
1577-ben bejáró Andreas Kielmann, Zrínyi György, Franz von Poppendorf és a stájer 
rendek küldöttei megállapították, hogy azon a helyen, ahol egy dombon Kakonya árok
kal is körülvett romos temploma áll, a patak vízállása veszélyesen alacsony, lovasok és 
gyalogosok egyaránt könnyűszerrel átkelhetnek rajta. „Ezért, hogy a völgynek ezt a ré
szét is megfelelő védelemmel láthassák el, egy régi holtág felhasználásával a Mura vizét 
be akarták vezetni a Kanizsa völgyébe."7 Ezt az akkor, a „vizek járásához értő mesterek" 
hiányában meghiúsult tervet használhatta fel Zrínyi a vár építésekor, mert mint Vitnyédy 
István, Zrínyi protestáns „főember szolgája" egyik 1662 tavaszán kelt levelében írja, „ez 
napokban az Újvárnál nagy árkot ásatott, melynek alkalmatosságával az Murát az Kanisa 
vízében veszik, és azon nagy erdő, kit elástak, az Újvár hasznára leszen."8 

Zrínyi Miklós az Udvari Haditanácsnak, 1661. július 5., Légrád. Zrínyi Miklós válogatott levelei. (Vál., 
s. a. r. és a jegyzeteket írta Bene Sándor, Hausner Gábor.) Budapest, 1997. 117-118. o. 

Kelenik József: A kanizsai védelmi övezet és természetföldrajzi adottságai a XVI. század 70-es éveinek vé
gén. In: Végvár és környezet. (Szerk. Petercsák Tivadaré?, Pető Ernő.) Eger, 1995. (Studia Agriensia, 15.) 166. o. 

A kanizsai végeket bejáró bizottságok, majd Kanizsa elestét követően a Kanizsával szembevetett végek 
kialakításának munkálataiban Zrínyi György, Miklós nagyapja is részt vett. Minderről lásd Kelenik József: Egy 
végvidék születése. A Kanizsa ellen vetett végek kialakulásának története 1600-1601. In: Az értelem bátorsá
ga. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. (Szerk. Hausner Gábor.) Budapest, 2005. 353. o. 

Kelenik: A kanizsai védelmi övezet... i. m. 166. o. 
Vitnyédy István Rabby Istvánnak, 1662. április 8., Locsmánd. Vitnyédy István levelei 1652-1664. (Kiad. 

Fabó András.) Magyar Történelmi Tár (MTT), XV. Pest, 1871. 195. o. Az árok elkészültét igazolja az Esterházy 
Pál által 1664 júniusában készítetett hadmérnöki rajz is, amely az alábbi szöveggel jelöli: „Gräben, so der graff 
von Zrin machen lassen den wald vor die guarnison zu versichern und zu gebrauchen". L. Hrenkó: i. m. 127. o. 
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Az Udvari Haditanácsnak szóló levelén kívül Zrínyi még három levelében, valamint 
1662 áprilisában írott végrendeletében ejt szót a várról. Testamentumában szeretett fele
ségére, Löbl Mária Zsófiára és - akkor fia még nem lévén - lányaira hagyja Zrínyi-
Újvárat, amelyről azt írja: „Zrínyi-Újvárunkat és erősségünket puszta helyen, nagy mun
kával és a magunk verejtékével is, fáradozásokkal és megszámlálhatatlan költséggel 
alapjaiból építettük fel. Ez a hely olyan fontos, hogy nélküle Muraköz szigetünk bizton
ságban nem maradhat meg. Ha tehát az a vár és erősség a maga mivoltában megőrizhető, 
és szándékunknak megfelelően még jobban tökéletesíthető, hogy még biztonságosabban 
meg lehessen őrizni, elszakíthatatlanul muraközi birtokunkhoz csatoljuk."9 

Ezt követően csak egy év múlva, 1663. április 30-án Giovanni Sagredónak, Velence 
bécsi követének szóló levelében beszél ismét Zrínyi-Újvárról: „Az én váram, ha nem is 
olyan, mint Breisach vagy Dunquerque, tudja meg Nagyságod, hogy sem Ivanics, sem 
Szentkereszt, sem Petrinja vagy bármely más hely a határon, Kaproncát kivéve, nincs 
olyan erős, fekvését és építését tekintve. Hogy nem védi Stájerországot, csupán az én 
szigetemet, az tudatlan és irigy beszéd [...,] mert a sziget megtartásán vagy vesztén áll 
Stájerország megtartása vagy veszte is, lévén minden más védelem híján közvetlenül ha
táros vele."10 Az idézett sorok hátterében a Jakob von Holst hadmérnök ezredes szemlé
jét követően Zrínyi-Újvárat ért bírálatok állnak. Holst ugyanis az Udvari Haditanács 
megbízásából 1662 tavaszán megvizsgálta a várat, hogy „ellenőrizze, hogy valóban 
olyan helyről van-e szó, amilyennek éneklik, tudniillik, hogy képes védekezni egy had
sereg ellen, és lehetne-e még okosan javítani." A szemléző védhetetlennek találta, s azt 
jelentette, hogy „elhelyezkedése miatt javítani sem lehet".11 Zrínyi nem fogadta el ezt a 
véleményt, elutasítva a méltánytalan összehasonlítást az olyan jelentős, szabályosan ki
épített erődítményekkel, mint például a Sagredónak említett, Franciaország határán álló 
Breisach vagy Dunquerque, s pontosan kijelölte Zrínyi-Újvár helyét a magyarországi (és 
horvát-szlavón) várrendszerben Ivanics (ma Ivanic, a Varasdi Főkapitányság egyik kapi
tányságának bástyákkal megerősített székvára a Lonja folyócska mellett) a Zágráb me
gyei Petrinja (amely a stájer rendek finanszírozásánek köszönhetően már a XVI. század
ban jelentős erősségnek számított) és Kapronca (ma Koprivnica, a szlavóniai 
vég várvonal egyik jelentős vára) között. 

1664. június 27-én a muraközi táborból Zrínyi levélben fordult az uralkodóhoz. Ez a 
Montecuccoli hadvezetését vádló írás és a vár elestét követően, 1664. július 17-én már 
Bécsben készített, elkeseredett hangú emlékirat a leghitelesebb forrása Zrínyi-Újvár ost
romának és elestének.12 A későbbiekben még hivatkozunk is rájuk, de a vár földrajzi 
környezetéről semmilyen új információt nem tartalmaznak. 

Az elbeszélő források közül szempontunkból csak azokat érdemes számba venni, 
amelynek szerzői részt vettek Zrínyi-Újvár ostromában, azaz akik személyesen jártak a 
helyszínen. Tulajdonképpen szerencsésnek mondható helyzetben vagyunk, mivel három 

Zrínyi Miklós végrendelete, 1662. április 6., Csáktornya. Zrínyi Miklós válogatott levelei, i. m. 188. o. 
Zrínyi Miklós Giovanni Sagredónak, 1663. április 30., Csáktornya. Zrínyi Miklós válogatott levelei, 

i. m. 135. o. 
1 Gualdo Priorato: História di Leopoldo Cesare. Wien, 1670. II. k. 106-107. o. 

Zrínyi Miklós I. Lipótnak, 1664. június 27., Zrínyi-Újvár alatti tábor; Zrínyi Miklós I. Lipótnak, 1664. 
július 17., Bécs. Zrínyi Miklós válogatott levelei, i. m. 159-162., 213-222. o. 
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olyan szerzőt is ismerünk (kettőt a keresztények közül, egyet az ostromló törökök tábo
rából), aki hosszabb, értékelhető leírást hagyott hátra a várról. Ráadásul köztük van a vé
delmet irányító császári fővezér, Raimondo Montecuccoli vázlata és beszámolója is: 

1. ábra. Raimondo Montecuccoli császári fővezér térképvázlata 
Zrínyi-Újvár ostromáról. 
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„Nos, ez az erőd azért épült - írja Montecuccoli - , hogy mintegy mezei palánk [tábori 
erődítés], fedezzen egy hidat, amely a Kanizsa felé való átjárást tette lehetővé a Murán, s 
biztosítsa azoknak a csapatoknak a hátát, amelyek békeidőben prédáért portyázva és 
visszavonulóban az üldöző törökök elől itt találtak menedéket a zsákmánnyal, hogy ked
vükre továbbíthassák. Ezért ez a hely semmilyen fontossággal sem bírt, nem rendelkezett 
sem árokkal, sem fedett úttal, nem volt sem formája, sem oldalai, [...] a mellvéd magas 
és keskeny, ráadásul egy olyan magaslat által uralt, ahová a török oda is telepítette az 
ütegeit. Belül nem volt elég hely, s mindkét oldala felé nyitott volt, mert az oldalak nem 
vezettek egészen a vízig, ezért az erőd a támadás első órájában nem kevésbé, mint az 
utolsóban, ki volt téve annak a veszélynek, hogy elfoglalhassák. Az emelkedő terep és a 
fölé magasodó domb miatt alkalmatlan volt a kirohanásokra; szűk volt, ahol sok hadi nép 
nem tudott anélkül együttműködni, hogy ne keveredett volna össze, és ne akadályozta 
volna egyik a másikát, kevés pedig nem lett volna elegendő a védelmére. Ha valaki a vá
ron belül volt, föltehette magának a kérdést, hogy hol is van: a katonák egyöntetűen csak 
j*uhakolnak nevezték."13 

2. ábra. A Montecuccoli-térképvázlat kivágata. 
A: Zrínyi-Újvár sáncai. B: török ostromárkok . K, M: török tüzérségi állások. 

Raimondo Montecuccoli: Delia guerra col Turco in Ungheria. In: Le opere di Raimondo Montecuccoli. 
(A cura di Raimondo Luraghi.) II. Roma, 1988. 428-431. o. V. ö. Rónai Horváth Jenő: Az 1664-ik évi Mura-
Rába melléki hadjárat és a Szt-Gotthárdi csata. HK\$9\. 305-306. o. 
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Montecuccoli leírása szinte napjainkig rányomja a bélyegét az osztrák, német és olasz 
történetírás Zrínyiről és váráról alkotott felfogására,14 jóllehet a magyar kutatás már évti
zedekkel ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy csak alapos forráskritikával szabad ke
zelni. Mindezt ugyanis 1670-ben, a Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolásakor, 
I. Lipót császár számára készített visszaemlékezésejberjL (Delia guerra col Turee 4n 
Ungheria) írta, égy olyan műben, amelynek fő célja a vasvári béke igazolása, a felelős
ségnek a magyarokra való áthárítása volt. Ennek érdekében egyes tényeket elhallgatott, 
másokat pedig elferdített.15 Zrínyi-Újvárról például egy 1661 júliusi bécsi jelentés elis
merően nyilatkozott, kiemelve Kanizsát blokírozó szerepét,16 az emlékiratban viszont 
Montecuccoli elhallgatta ezt, s pusztán zsákmányszerzésre épített palánknak nevezte. Az 
viszont már a valóság elferdítése, amit az oldalak nyitottsága okozta veszélyről írt. Még 
ha a vár mindkét oldala nyitott lett volna is (bár más korabeli források szerint legalább az 
egyik oldalon valamiféle kerítés, palánk húzódott le egészen a vízig), az ostrom során 
bebizonyosodott, hogy a természeti akadályok (északon a Visszafolyó-patak megduz-
zasztásával létrehozott mesterséges tó, délen a Mura ártere) kellő védelemmel szolgáltak, 
s a török meg sem kísérelte e megközelíthetetlen helyeken a támadást. Montecuccoli 
1664-ben készített vázlata sem jelöl az említett területeken ostromlókat. (L. a 2. ábrát.) 
Szintén téves állítás, hogy a vár nem rendelkezett árokkal, mert Zrínyi, Esterházy és 

Gualdo Priorato, I. Lipót udvari történetírója például a császár életéről írott művében szinte szó szerint 
ismétli Montecuccoli véleményét: „Zrínyi várat kezdett építeni a Mura folyó partjának egyik kiemelkedésén, 
átellenben saját szigetével [...]. Zrínyi azért építette ezt az erődöt, hogy biztosítsa horvátjainak a visszavonu
lást, midőn azok a zsákmányszerzésért az ellenséges területen portyáznak. A vár elkészülte előtt az említett 
horvátok nem tudtak olyan gyorsan átkelni a folyón, hogy ne érte volna utol az üldöző török, arra kényszerítve 
őket, hogy a megszerzett zsákmányt hátrahagyják. Ez egy magánember munkája volt, és egy kevéssé gyakor
lott mérnök tervezte, így nem volt olyan erős és figyelemre méltó, ahogy a tudatlanok dicsőítették, mivel a 
hozzáértők véleménye szerint valójában annyit sem ért, mint egy mezei palánk." Priorato: i. m. II. k. 31-32. o. 
Nem véletlen egybeesésről van szó, hiszen a Lipót életrajz vonatkozó részét Priorato Montecuccolival lektorál
tatta, s a Zrínyiről szóló passzusokat a tábornok gondosan átfogalmazta. Priorato és Montecuccoli kapcsolatá
nak forrásait Montecuccoli kiadásában közzétette V. A. Veltzé: Raymund Montecuccoli: Ausgewählte 
Schriften. (Hsg. V. A. Veltzé.) I. Wien, 1899. LXXIV-LXXVIL; III. Wien, 1900. 363-381. o. Kapcsolatukról 
lásd még Raimondo Luraghi: Introduzione. In: Le opere di Raimondo Montecuccoli. (A cura di Raimondo 
Luraghi.) I. Roma, 1988. 257. o. V. ö. Bene Sándor: A Zrínyi testvérek az Ismeretlenek Akadémiáján. (Velen
cei karnevál.) Irodalomtörténeti Közlemények, 1993. 5-6. sz. 655., 661. o. - Ez a voltaképpen Montecuccolitól 
származó negatív vélekedés Prioratón keresztül jutott el a XVIII. század történetíróihoz, majd az ő közvetíté
sükkel napjaink osztrák és német történetírásához, amely kritika nélkül elfogadta azt. Priorato alapján írta le az 
1664. év eseményeit, köztük Zrínyi-Újvár ostromát Franz Wagner osztrák jezsuita (1675-1748) Lipót biográ
fiájának első kötetében (História Leopoldi Magni Romani Imperatoris. I. Bd. Augsburg, 1719. 375-376. o.), 
amely később forrásául szolgált egyebek közt Bél Mátyásnak is a Notifia Hungáriáé írása közben. A téma 
mindmáig leggazdagabb anyagra épülő feldolgozása, Georg Wagner monográfiája - többek között épp 
Prioratóra hivatkozva - Montecuccoli igazolását szolgálja, s nem vesz tudomást sem az újabb magyar szakiro
dalom, sem a régebbi pozitivista történetírás eredményeiről: Georg Wagner: Das Türkenjahr 1664. Eine 
europäische Bewährung. Raimund Montecuccoli, die Schlacht von St. Gotthard-Mogersdorf und die Friede 
von Eisenburg (Vasvár). Eisenstadt, 1964. (Burgenländische Forschungen 48.) Zrínyi-Újvárról Montecuccoli 
alapján: 114-120. o. Kritikáját Ä. Várkonyi Ágnes írta meg: Török világ és magyar külpolitika. Budapest, 1975. 
90. o. Montecuccolinak egészen a legutóbbi idők osztrák, német és olasz történetírásra gyakorolt hatásáról 1. 
még Perjés: A „metodizmus" és a Zrínyi-Montecuccoli vita. i. m. 185. o.; Bene Sándor: Zrínyi mint „magyar 
Mars". In: Esterházy Pál Mars Hungaricus. (S. a. r., jegyz. és ford. Iványi Emma. Bevez. és szerk. Hausner 
Gábor.) (Zrínyi-Könyvtár III.) Budapest, 1989. (a továbbiakban: Esterházy) 406. o. 

Perjés Géza: A „metodizmus" és a Zrínyi-Montecuccoli vita. i. m. 185. o. 
Marczali Henrik: Regesták a külföldi levéltárakból. Történelmi Tár, 1880. 754. o.; Perjés: A „metodiz

mus" és a Zrínyi-Montecuccoli vita. i. m. 185. o. 
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Cselebi egybehangzóan ennek az ellenkezőjét mondja. Ugyancsak rosszindulatúan, Zrí
nyi-Újvár jelentéktelenségének bizonyítására használja fel Montecuccoli a várról készült 
korabeli híradások egyik visszatérő anekdotáját is, amely szerint Zrínyi, „midőn a török 
császártól engedélyt kapott, hogy a Mura vize fölé egy birkaistállót építsen, hogy juhait a 
farkasok ellen biztosítsa, Zrínyi-Újvárat kezdte ugyanott építeni mintegy akolul az ő 
szegény juhocskái számára a dühöngő török farkas támadásai ellen".17 

Erősen tendenciózus, utólag készült leírásával szemben térképvázlata, amelyet a had
járatról írt jelentéséhez csatolt „helyes és megbízható, bár szűkszavú. Csak a fő elemeket 
jelöli. A vár épületeit sem ábrázolta. A sáncot magaslatra helyezte, de úgy, hogy alapraj
zát a dombsor oldalnézetű képére rajzolta."18 

A másik leírást Zrínyi-Újvárról Zrínyi odaadó híve, az ifjú Esterházy Pál hagyta az 
utókorra, nem sokkal a vár elestét követően papírra vetett Mars Hungaricus című latin 
nyelvű emlékiratában: „Az egykor Bolondos kastélynak nevezett Zrínyi-Újvár a Zrínyi 
család használatára szolgált, akik egy érdemes szervitoruk iránti jóindulatból [...] a he
lyet neki engedték át. Idővel azonban, amidőn elesett Sziget, valamint Babócsa és nem
sokára Kanizsa, [...] a helyet teljesen felforgatták. Mind ez ideig lakhatatlan volt és ro
mokban hevert, amíg végre nagyméltóságú Zrínyi Miklós gróf, Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátország bánja, azzal a szándékkal, hogy a kanizsai törököt szorongassa, s főleg 
mivel világosan látta [...] a hely[...] alkalmasságát, hogy onnan kitörések útján kárt te
gyen az ellenségben - mert hiszen észak felől Kanizsa, kelet felől Segesd és Berzence 
voltak szomszédai - felépítette ebben a formában, amit itt látsz. Kívánsága az volt, hogy 
saját nevéről Zrínyi-Újvárnak nevezzék, a Horvátországban török kézen lévő másik vár
tól való megkülönböztetés céljából; úgy, hogy már nem kastélynak, hanem valamiféle 
erődnek a képét viselte. Azon a részen ugyanis, ahol szorosan mellette van a hegy, attól 
mély árok választja el, északi irányban pedig roppant munkával készített tó fekszik, dé
len és nyugaton, azaz a sziget irányában a Mura folyó veszi körül. Mivel kissé magasabb 
dombon épült, a sziget felől jövőknek nehéz megközelíteni. De itt kövek, sziklák nincse
nek, minthogy az egész környék homokos, és ezért, bár roppant munkával erődnek építet
ték, mégsem lehet igazán megerősített helynek nevezni, főleg azért, mert a hegyek annyira 
fölé emelkednek, hogy több helyről igen alkalmas módon lehet ágyúval támadni."19 

Denkmal Serinischer Höldenthaten... H. és ny. n. App. H. 2071.; Schauplatz Serinischer auch anderer 
Teutschen Tapfern Helden-Thaten... H. és ny. n. App. H. 2079., valamint Ortelius redivivus et continuatus. Nürn
berg, 1665. II. rész 197-198. o. és Theatrum Europeum. Frankfurt a. Main, 1669. IX. rész 332. o. V. ö. Bleyer Ja
kab: Adalék Zrínyi Miklós és udvara jellemzéséhez és Zrínyi-Újvár történetéhez. Századok, 1900. 221-226. o. 

18 Hrenkó: i. m. 126. o. 
„Fuit autem NeoZrinium, olim castellum Bolondes nuncupatum commodum familiae Zrinianae, qui 

liberalitate erga benemeritum servitorem ducü eidem dictum locum cessere. Successu temporis vero occupato 
Sigeto, nee non Babocza ac postmodum Canisa, locus hie quoque funditus eversus, ad haec usque tempóra 
inhabitabilis fuit ac in ruderibus stetit, donec tandem excellentissimus comes Nicolaus a Zrinio, regnorum 
Croatiae, Slavoniae ac Dalmatiae banus Canisienses Turcas mortificandi studio, praesertim cum locum ad 
inferenda per excursiones hostibus damna opportunissimum perspiceret, quippe qui Canisam a septentrione, 
Segesdinum ac Berzenczam ab oriente vicinas haberet, in hanc, quam vides, erexit formám, a suoque nomine 
Novam Zrinianam appellari voluit, ad distinetionem alterius in Croatia prae manibus Turcarum existentis; ita, 
út non castelli, verum munitionis cuiuspiam prae se ferret faciem. Ea enim parte, qua montem sibi coniunetum 
habet, fossa profunda ab eodem divellitur, ad Arctum vero lacus ingenti laboré exstruetus adiacet, ad Austrum 
vero et occasum seu qua insulam respicit, fluvio Mura cingitur. Cumque in eminentiori paulo colle sit 
aedificata, arduum ex insula euntibus praebet ascensum. Verum nulla hic saxa et rupes reperias, cum omnia hic 
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Esterházy 1664 nyarán 900 katonája élén maga is ott volt a magyar csapatoknak a 
Mura jobb partján, Kotoriba mellett fekvő táborában (Montecuccoli vázlatán név szerint 
szerepel), s feleségéhez írott levelei tanúsága szerint személyesen is megfordult az ost
romlott erősségben. Ez úgy volt lehetséges, hogy a rendszeres török ostromműveletek 
megindulásától kezdve• ajvárhan naponta váltották a védőket a: Müraközfjen állomásozó 
friss, pihent katonaság soraiból, a Murán erre a célra létesített hídon keresztül. Esterházy 
június 23-án lépett először Zrínyi-Új várba, amit alaposan körbejárt, sőt le is rajzoltatott: 
„mind eljártam" - írta másnap kelt levelében feleségének - s ím delineatioját elküld
tem."20 Június 30-i levelében ismét a várban jártát említi,21 július 14-én pedig a török ál
tal már fölrobbantott és fölégetett védművek maradványait, valamint a török ágyúálláso
kat szemlélte meg.22 Levelei megerősítik, s itt-ott hasznos információkkal ki is egészítik 
(mint például a vár „alsó kerítésének" említése23) a Mars Hungaricusban leírtakat. Az 
emlékirat forrásvizsgálata szintén azzal a tanulsággal jár, hogy Esterházy azokról az 
eseményekről, amelyekben maga is részt vett, mindig pontosan, saját feljegyzései és 
egykorú dokumentumok felhasználásával írt.24 

A Mars Hungaricus mellékleteként fönnmaradt egy 1:11 000 méretarányú, igen rész
letes térképvázlat is ezzel a felirattal: „Mértani helyszínrajz és ábrázolás Zrínyi sáncáról, 
a Mura folyónál levő Zrínyivárról, amely 1661-ben foglaltatott el. A törökök 1664. júni
us 3-án megostromolták, június 30-án ismét elfoglalták, végül felrobbantották, feléget
ték, és teljesen lerombolták. Ugyanezen évben a rá következő július 7-én elhagyták."25 A 
vázlat valószínűleg azonos a Zrínyi-Újvár alatti táborból feleségének hazaküldött 
delineatióval, összevethető Montecuccoliéval és egybevág a szöveges forrásokkal. (L. a 
11. ábrát.) Vitnyédy István leveleiből tudjuk például, hogy a várnak három bástyája volt, 
pontosan úgy, mint a képen.26 Esterházy fent idézett leírása és a helyszínen, még a vár 

arenosa sint ideoque quamvis munimentum ingenti laboré sit perfectum, neque tamen vére fortalitium nominari 
potuerit, praesertim cum montes eidem ita immineant, út tormentis pluribus ex locis perquam opportune péti 
possit." Esterházy 162., 252. o. 

20 ' 
Esterházy Pál Esterházy Orsolyának, 1664. június 24., a Zrínyi-Ujvár alatti táborból. Magyar Országos 

Levéltár (MOL) P 125 Esterházy hercegi lt., Pál nádor iratai, No. 125. Kiadva: Esterházy 326. o. 
21 

„.. .tegnapelőtt estvéig ott benn lévén az várban, láttam, miként vetették föl az török mináját." Esterházy 
Pál Esterházy Orsolyának, 1664. június 30., a Zrínyi-Újvár alatti táborból. MOL P 125 Esterházy hercegi lt., 
Pál nádor iratai, No. 128. Kiadva: Esterházy 327. o. 

„Tegnapelőtt voltam Zrin Várának helyén s az török tábornál is. Az minákat mind megnéztem s bate-
riákat is. Bizony dolog, olyan munkát sohasem láttam." Esterházy Pál Esterházy Orsolyának, 1664. július 16., 
a hodosányi mezőn. MOL P 125 Esterházy hercegi lt., Pál nádor iratai, No. 132. Kiadva: Esterházy 328. o. 

Esterházy Pál Esterházy Orsolyának, 1664. július 7., Zrínyi-Újvár. MOL P 125 Esterházy hercegi lt., Pál 
nádor iratai, No. 130. Kiadva: Esterházy 328. o. 

Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Kézirat gya
nánt. (Kiad. Ritoók Zsigmondné.) Budapest, 1975. 439. o.; Hausner Gábor: Esterházy Pál emlékirata Zrínyi 
1663-64-ben vívott harcairól. In: Esterházy 11-14. o. 

„Geometrische Delineation vnd abbildung der Zrinischen Schantz Zrinwahr an dem Muhrflusse, welche 
erobert worden Anno 1661. Von dem Türeken belagert ao. 1664. den 3 Juny. Den 30 Dito erobert, letzlich ge
spränget, verbrandt vndt gäntzlich Demoliret. Von Ihnen verlassen worden darauff gefolgten 7. July desselbig 
Jahrs." M. I. O. monogrammú szerző: Zrínyi-Újvár 1664. évi ostromának helyszínrajza, tollrajz és vízfestmény. 
MOL T 2. XXXII. téka, 1064. Hrenkó: i. m. 126-127. o. 

Vitnyédy István levele Kecskésnek és Draskovics Jánosnak, 1661. július 5., Sopron. Mindkettő Fabó 
A/7TXV. 158.0. 
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ostroma közben készíttetett rajza tehát hitelesnek, sőt mint látni fogjuk, a leghitelesebb
nek tekinthető Zrínyi-Újvár helyzetének meghatározásakor. 

Az említett keresztény forrásokat jól kiegészíti Evlia Cselebi török világutazó beszá
molója Zrínyi-Újvárról és annak ostromáról. Cselebi 1664 tavaszán Boszniából sietett 
Magyarországra, hogy részt vehessen a török hadjáratban, s egy kb. 8-10 napos idősza
kot kivéve - amikor IV. Mehmed Giráj kán fia, a 19 éves Ahmed Giráj vezette tatár csa
patokkal végigportyázta Muraközt, valamint a szlavón és horvát végvidéket - végig jelen 
volt az ostromnál. Cselebi ekkorra már beutazta az Oszmán Birodalom szinte egészét (N. 
B. 1660-ban még Zrínyinél is látogatást tett Csáktornyán), s utazásainak élményeit 
Szejáhatnáme című munkájában foglalta össze. Ennek 6. kötetében ír Zrínyi-Újvár (tö
rökül Jeni kála) fekvéséről és alakjáról: „A Mura folyó partján, erdős és árnyas föld
nyelven, Kanizsához hasonlóan, fából épült vár. Annyi igaz, hogy az átkozott ellenség 
iszkenderi [Nagy Sándor-i] erődítménnyé alakította át: tömésfalának szélessége ötven 
láb, magassága ötven rőf. A vár fái közül némelyik ott termett fa lévén, leveleivel a vár 
falából kinőtt gyökeres nagy fa, amely hosszú ideig meg nem romlik. A gyökeres tölgy
es cserfák közé földet tömtek, s a vár falát abból készítették. A szárazföld felől Iszkender 
bástyájához hasonló hét bástyát készítettek, melynek mindegyikében negyven-ötven 
báljemez ágyú s több kolomburna- és sáhi ágyú van. A Mura folyó felől a víz partján 
azonban várfala nincs, hanem ez oldalra ötven hajóval nagy hidat készítettek s Légrádsik 
[Légrád] várából, Csakaturna [Csáktornya] várából, a Mekemoria [Muraköz] vilajetből 
naponkint ezrekre menő nép érkezik a hídon keresztül a várhoz, ezek segítségül jönnek, 
s mindennap élelmiszereket hoznak. A vár árka színültig tele van folyóvízzel, úgy, hogy 
egy gályahajó is járhatna benne."27 Ennél is értékesebbek megfigyelései az ostrom lefo
lyásáról, amelyeket később még idézünk. Cselebi forrásértékét Szekfü Gyula kétségbe 
vonta, ám azóta a nemzetközi és a hazai történeti irodalom jelentősen árnyaltabban érté
keli. „Ha Evlia munkáját oda állítjuk tehát, ahol valóban a helye van, s mindig kritikával 
olvasva igyekszünk a fikciót a valóságtól elválasztani, és nem adunk hitelt nyilvánvaló 
túlzásainak, akkor a Szejáhatnáme magyar vonatkozású részei fontos adatokkal gazdagít
ják a hódoltság kori Magyarországra vonatkozó ismereteinket."28 

Mindez Zrínyi-Újvár leírásával kapcsolatban azt jelenti, hogy a helyszínre és az épí
tés jellegére vonatkozó észrevételei, csakúgy, mint a bástyák és az árok meglétéről írott 
sorai helytállóak, mivel egybevágnak az előbb ismertetett keresztény forrásokkal; ellen
ben a Cselebire jellemző túlzásokat kell látnunk például a bástyák, illetve a várban talál
ható ágyúk számának, a hely erejének, a védősereg és az elesettek, valamint a fogságba 
esettek számának felnagyításában.29 

A képi ábrázolások közül Montecuccoli vázlatát és az Esterházy által feltehetően egy 
hadmérnökkel készíttetett, a Mars Hungaricus vonatkozó fejezetének illusztrálására 
szánt rajzot már említettük. Ezeken kívül mindössze Giovanni Giuseppe Spália császári 
hadmérnöknek a Muraközről 1670-ben készített részletes térképét tekinthetjük hitelesnek 

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1600-1664. (Ford. Karácson Imre.) 2. kiad. (Az 
előszót és a szómagyarázatokat írta Fodor Pál.) Budapest, 1985. 572. o. 

Fodor Pál: Előszó. In: Evlia Cselebi... i. m. 8-9., 14. o. 
29 

A török történetírók számadatait általában óvatosan kell kezelni, az ötven láb, a hét bástya, a várba jutta
tott ezres seregek Cselebinél is csak annyit jelentenek, hogy „sok." 
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3. ábra. Részlet Giovanni Giuseppe Spália császári hadmérnök Muraköz-térképéből. 
Zrínyi-Újvár romjainak ábrázolását nyíllal jelöltük. 

(amely „Forte Zrino demolitio" felirattal Zrínyivár romjait is megjelöli a Visszafolyó-
patak torkolatánál, a Mura-parti dombvonulat végső magaslatán30), illetve a Bél Mátyás 
országismereti művének, a Notitia Hungariae-nek az előmunkálatai során készült, So
mogy megye történelmi-földrajzi viszonyainak leírását tartalmazó kézirathoz csatolt váz
latokat, melyek szintén a Légrádi-szőlőhegy végső, Új-hegynek nevezett magaslatán áb
rázolják „Serény-Újvár", illetve „Új Zerén" várát. Ez utóbbi vázlatokat, Hrenkó Pál sze
rint, Matolai János geográfus a helyszínen vetette papírra.31 

Országos Széchényi Könyvtár, Térképtár TK 255. 48x21 cm-es, pergamenre festett kéziratos térkép, mé
retaránya: 1:115 200. V. ö. Hrenkó: i. m. 128-130. o.; Papp-Váry Arpád - Hrenkó Pál: Magyarország régi tér
képeken. Budapest, 1989. 78-79. o. 

31 
Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár Fol. Lat. 277. („Minuta Clarissimi Mathiae Belii Comitatus 

Békés, Veszprim, Ugocsa, Simig, Szála Albensem ac Tolnensem concementia") fol. 120v., 13 Ír. Mindhárom 
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4. ábra. Zrínyi-Újvár helyének ábrázolása a Bél Mátyás Notitia Hungáriáé c. művéhez 
készült térképvázlaton. A várhelyet nyíllal jelöltük. 

A Theatrum Europaeum és más korabeli kiadványok lapjain megjelent ábrázolásokat és 
vedutákat inkább csak a Zrínyi-Újvár iránti XVII. századi európai érdeklődés és figye
lem dokumentumaiként értékelhetjük. 

A korábbi lokalizációs kísérletek 

Zrínyi-Újvár helyének azonosítására az 1720-as, 1730-as években Bél Mátyás ország
ismereti művének adatgyűjtése kapcsán tett kísérletet Matolai János. Bél a Zala megyei 
kötet előmunkálatai során is kapott adatokat Zrínyi-Újvárról, amelyeket Franz Wagner 
jezsuita történetíró I. Lipót életrajzának vonatkozó részeivel egészített ki. Ezeket egybe
dolgozva készült el a Zala megyét leíró kötet kézirata, valamikor az 1730-as években. 
Zrínyi-Új várról többek között ez áll benne: „Wagner írja le a vár és felszerelései elren-

tollrajzolatú térkép az Observationes ad Comitatus Simegiensis című, ismeretlen szerzőtől származó részben 
található. Ugyanitt ( 121 r) a szöveg is említi a várat: Új-hegy „hoc est novum Promontorium, Historicis Novum 
Serinium, a Nicolao Serinio, qui idem sive finium contra Turcas Kanisienses tutandorum". A szerző ezt köve
tően fölsorolja a Földvárnak vagy Légrádi-hegynek („vocatur Légrádi-hegy") nevezett dombsor egyes tagjait: 
Új-hegy, Unom-Bánom, Szent Mihály-hegy, Homok, Látó-hegy. Említi a várat még két helyen: 122v., 142r. A 
Zrínyi-Újvárra vonatkozó adatok egy része a Zrínyiek birtokait megszerző, magukat a Zrínyi család „örökösei
nek" tartó Festetics família sarjától, Festetics Kristóftól származhatott, akinek nevét a kézirat többször is emle
geti. (Giuseppe Spália fentebb hivatkozott Muraköz térképe is a Festetics család tulajdonából került a Széché
nyi Könyvtárba.) Bél Mátyás egyik leveléből tudjuk, hogy Somogy vármegye leírását Bél valóban Festetics 
Kristófnak küldte el átnézésre valamikor 1728 körül. Bél Mátyás Hajnóczi Dánielnek, 1731. június 12., Po
zsony. Bél Mátyás levelezése. (S. a. r., a jegyzeteket írta Szekstei N. László.) Budapest, 1993. (Magyarországi 
tudósok levelezése III.) 230. o. (417. sz.) Vö. még Hrenkó: i. m. 131-132. o. 
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dezését hozzáértőén, de kritikával. »Azt a várat Zrínyi - úgymond - a Murára helyezett 
hídnak őrizőjéül és a horvátoknak menedékül emeltette a Kanizsa vidékét állandó por
tyázásaikkal szorongató ellenség ellen erődítményül, egy alkalmatlan fekvésű helyen. 
Inkább olyan menedékhely formájú - mint mondják -, amilyeneket a táborok védelmére 
és a városok ostromára szoktak létesíteni. De ezenfelül még több fogyatékossága is van, 
mivel sem árok nem veszi körül, sem a védekezés céljára nincsenek kiképezve az olda
lai. A sánc annyira kiemelkedik a földből, hogy az alját is lehet ágyúval verettetni, ezen
kívül annyira szűk a vár, hogy ha csak kicsivel is többen tartózkodnak benne, egymást 
akadályozzák, s ezért tréfás katonai kifejezéssel juhakolnak keresztelték el. De ami leg
inkább alkalmatlanná teszi, az, hogy a szomszédos hegyek tetejéről rálátva, az őrség fe
jenként megszámlálható, s így kitöréseket sem hajthatnak végre. Ami pedig a folyó felőli 
részét illeti, csak karókkal van elzárva, egyébként a lovasok számára is sima behatolást 
tesz lehetővé.«"32 

Azt, hogy a XVIII. század elején még elevenen élt Zrínyi-Újvár emléke, Matolai váz
latain kívül a korabeli térképek (M. Seuter, Josip Bedekovič, C. Weigelius),33 valamint 

Zala megye a XVIII-XIX. században két korabeli leírás alapján. (Szerk. Káli Csaba.) Zala Megyei Le
véltár, Zalaegerszeg, 1999. (Zalai Gyűjtemény 46.) 57. o. Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-
gyűjteményében, a Hist. I. hhh. jelzeten található kéziratból fordította Szőke Béla. 

33 H. Petrič - D. Feletar - P. Feletar: i. m. 25-29. o. 
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Burckhard Puerkenstein 173l-ben Augsburgban megjelent, katonai-matematikai tudo
mányokat taglaló könyvének Zrínyi-Újvárat ábrázoló rajza bizonyítják.34 A vár léte és 
helyszíne ezt követően ment feledésbe, amikorra fennmaradt romjai már „teljesen el
pusztulva csekély emelkedésű halmokat alkotnak."35 

A II. József uralkodása alatt végbement I. katonai felmérés („Josephinische Auf
nahme") 1784-ben készült vonatkozó szelvényein és szöveges országleírásában minden
esetre már nem szerepel. A hajdani erősség neve csak jó néhány évtized elteltével, Fé
nyes Elek magyarországi statisztikájában bukkan fel újra, amely Somogy megye 
folyóvizeinek, tavainak és mocsarainak leírásakor a Dráva kapcsán megjegyzi, hogy 
„Légrádnál ütközik a somogyi hegyek csúcsába, hol hajdan a' Zrínyieknek, Somogy 
megyei föispányoknak földvára (Zerinvár) állott."36 A XIX. század végén megélénkült 
földrajzi-országismereti és történeti érdeklődés szomorúan volt kénytelen megállapítani, 
hogy „e hajdan történelmi nevezetességgel bíró várnak ma már nyoma sincs, s még helye 
is, hol egykor állott, egész biztonsággal csak nehezen állapítható meg."37 

6. ábra. Az I. katonai felmérés Zrínyi-Újvár feltételezett helyét ábrázoló szelvénye 
(Col. IV. Sect. 17.). A jobb felső sarokban Gagonie = Kakonya. 

Burckhard Puerkenstein: Auserlesener Anfang zu denen höchstnützlichen matematischen Wissenschaften. 
Augsburg, 1731. V. ö. Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós 1620-1664. IV. k. Budapest, 1900. 177., 182. o. 

35 
Zala megye a XVIII-XIX. században... i. m. 60. o. 
Fényes Elek: Magyar országnak 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és 

geographiai tekintetben. 2., jav. kiad. I. k. Pest, 1841. 194. o. 
37 

Eötvös Károly: Zalamegye. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Budapest, 1896. 249. o. 
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7. ábra. A II. katonai felmérés Légrádi-szőlőhegyet ábrázoló szelvénye 
(Col. XXIII. Sect. 61.). 

Ettől kezdve hosszú ideig csak a fennmaradt leírásokra, rajzokra és metszetekre ha
gyatkozott a kutatás. Különösen az utóbbiak azonban számos zavart okoztak a vár he
lyének megállapítása terén; több, ezzel foglalkozó szerző „még azt a kérdést sem tudta 
eldönteni, hogy a vár a Mura folyó melyik partján helyezkedett el."38 Ezek részletezésé
től itt eltekintünk, s figyelmünket inkább az elmúlt évtizedek többnyire bejárással és 
helyszínvázlat készítésével egybekötött lokalizációs kísérletei felé fordítjuk. 

A Zrínyi-Újvár fekvése körüli bizonytalanságot Perjés Géza próbálta meg tisztázni 
Zrínyi-könyvének Új-Zrínyi vár építése című fejezetében.39 Az általa készített, tájolást és 
méretarányt is adó térkép visszahelyezte a várat a Mura Kanizsa felőli, bal partjára, a 
Légrádi-szőlőhegy végső nyúlványának lejtőjére. Perjés, aki maga nem járt a terepen, 
érezte e helyszínrajz kétségességét, mert leszögezte, a vár helyével kapcsolatos kifogá
sok kérdésében igen megnehezíti az állásfoglalást, hogy „a fennmaradt rajzok alapján 
nem állapítható meg pontosan a vár helye, sem alaprajza. A helyzetet még az is bonyolít
ja, hogy az eltelt háromszáz év alatt a Mura folyása is megváltozott."40 

38 ' 
Vándor László: Zrínyi-Ujvár helyének kérdése régészeti és történeti dokumentumok alapján. Somogy, 

1992. 5.SZ. 67. o. 
39 Perjés: Zrínyi Miklós és kora. i. m. 309-314. o. (2. kiad. i. m. 334-339. o.) 
40 Perjés: i. m. 313 o. (2. kiad. i. m. 338. o.) 
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8. ábra. Perjés Géza vázlata Zrínyi- Újvár 
általa feltételezett helyéről 

Térképvázlatán a Mura és a Kanizsa-patak eredeti, 1660-as évekbeli medervonalát 
ábrázolta, de - feltehetően a könnyebb tájékozódást segítendő - feltüntette a XIX. szá
zadban kiépült vasúti sínpályát és állomásokat, valamint a szőlőhegy egyes kiemelkedé
seinek nevét és magassági pontjait is. Nem ismerte, vagy nem tulajdonított jelentőséget a 
Visszafolyó-pataknak, amiről ma már tudjuk, hogy a legbiztosabb tájékozódási pont, 
mivel medre az eltelt évszázadok alatt gyakorlatilag nem változott. Nem kisebbíti Perjés 
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érdemét, hogy Hrenkó Pál térképész és Vándor László régész utóbb a vár helyét 
Montecuccoli és Esterházy, valamint a terep bejárása alapján kicsit följebb, az általa 156 
méteres magasságúnak jelölt dombhát legkiemelkedőbb pontjára helyezte. A Hrenkó ál
tal adott 1:11 000 méretarányú helyszínvázlat csak napjaink legfontosabb vízrajzi eleme
it (Mura, Principális-csatorna, Visszafolyó-patak [ez utóJbbL megnevezés nélkül szere
pel]) & domborzati vonalait tartalmazza, a szerző nem vállalkozott a vár helyének, 
alakjának berajzolására.41 Vándor László már 1972-es egyetemi szakdolgozatában pon
tosan meghatározta Zrínyi-Újvár helyét a Somogy megyei Őrtilos községhez tartozó sző
lőhegy platóján,42 ám ő sem vállalkozott a vár fekvésének a mai terepen történő azonosí
tására, egyetlen publikált vázlata, az Esterházy-féle térkép átrajzolása, a korabeli 
terepviszonyokat ábrázolja, de hiányzik róla az égtáj és a méretarány megjelölése. Rá
adásul a hadmérnöki rajz legértékesebb részét, a vár precíz vonalait teljesen elhagyja, így 
a mai térszíni viszonyokra alig értelmezhető. 

9. ábra. Vándor László vázlatrajza Zrínyi-Újvár fekvéséről. 

A vár helyének azonosítását az 1980-as években Horváth László is elvégezte, s ennek 
alapján 1988-ban Németh Péter is bejárta a környéket. Terepbejárásának dukumen-

Hrenkó: i. m. 133. o. 
Vándor: Zrínyi-Újvár helyének kérdése... i. m. 67. o. 
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tációjában ez az igen meglepő megállapítás olvasható: „az északnyugati olaszbástya még 
elég jó állapotban van."43 Mert bár ő volt az első, aki Zrínyi-Újvárnak a maradványait 
látni vélte a terepen, megállapítása értékéből sokat levon az, hogy mai ismereteink sze
rint a vár északnyugaton semmilyen bástyával sem rendelkezett, s a megépült bástyákról 
sem lehet biztosan kimondani, hogy „olaszbástyák" lettek volna. 

10. ábra. Zrínyi-Újvár a legújabb horvát felmérés szerint. 
(H. Petrič - D. Feletar - P Feletar: Novi Zrin, l. az 1. lábjegyzetben.) 

Zrínyi-Újvár helyszínének megismerése érdekében 2001-ben horvát szakemberek egy 
csoportja végzett terepbejárást, Dragutin Feletar vezetésével, amelynek eredményeiről a 
várról készült monográfiában adtak számot. A magyar szakirodalom alapos ismeretéről 
tanúskodó, historiográfiai és térképészeti kutatásokat is szintetizáló, úttörő kötetben 
Vándor László topográfiai azonosítása alapján a várat a Somogy megyei Őrtilos közsé
géhez tartozó szőlőhegyre helyezik, s megadják pontos földrajzi helyzetét is, mely sze
rint az az északi szélesség 46° 19' 30" és a keleti hosszúság 16° 53' 30" koordináták által 
meghatározott ponton feküdt.44 A rekonstrukciós rajzon (amelyen sem tájolás, sem mé-

Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Rég. Adattár 107/1988. Vö. Magyar Kálmán - Nováki Gyula: Somogy 
megye várai a középkortól a kuruckorig. Kaposvár, 2005. 108., 182. o. 

44 H. Petrič - D. Feletar-P. Feletar: i. m. 15., 37. o. 
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retarány nincs) a Mura egykori és mai medre is be van jelölve, a Kanizsa-pataknak el
lenben csak a hajdani nyomvonala, Novi Zrin viszont éppúgy lecsúszott a 156 méteres 
dombtetőről, mint Perjés Géza feltehetően mintául szolgált vázlatán. 

A vár maradványainak föltárása céljából legutóbb Magyar Kálmán és Nováki Gyula 
régész járta be Őrtilos határát. A lövészárkokkat^rősen tagolt, nagy szintkülönbségekkel 
rendelkező területen azonban nem találták határozott nyomát Zrínyi-Újvár védősáncai
nak: „Az egykori vár szélét a felszíni alakulatok alapján nem sikerült megnyugtató mó
don meghatározni. Legmagasabb részén sok téglatörmelék található. A vár kiterjedését 
és alaprajzát csak ásatással lehetne tisztázni. Ény-i oldalában, egy nagyobb sík területen, 
2003-ban emlékművet emeltek, melyhez lépcsős feljáró vezet."45 

A terepbejárás 

A vár helyét tehát az eddigi kutatások Őrtilos határában, a Mura bal partján, az egy
kori Kakonya-malomtól délre húzódó szőlőhegy északi végére, a ma Szentmihály-
hegynek nevezett területre lokalizálták.46 Ezt a nézetet az Esterházy-féle korabeli had
mérnöki vázlat teljes mértékben alátámasztja, azonban az írott források alapján 
felmerülhet más hely is. 

Esterházy emlékiratában több adatot közöl a vár fekvésére vonatkozóan. Innen tud
juk, hogy a vár magas dombon volt, melyet mély árok választott el a mellette fekvő 
hegytől.47 A terep domborzatát figyelembe véve, a Kakonyai-dombot akár a szőlőhegy 
nyúlványának is tekinthetjük, amit a Visszafolyó-patak - láthatóan mesterségesen kiszé
lesített - árka választ el a hegy magasabb részétől. A vár állhatott a Kakonyai-dombon 
is, hiszen azt is széles, mély árok választja el a szőlőhegytől. Esterházy következő adata 
szerint a vártól északra „roppant munkával készült tó" volt. A Kakonyai-dombtól észak
ra a Mura ártere kiöblösödik. Az 1:10 000-es térkép Zrínyi-kútnak nevezi ezt a helyet. 
Az öblösödés keleti oldalán fut végig a Kanizsa-patak, és a déli végén, a Kakonyai-domb 
lábánál torkollik a Murába. Ezen a helyen gát nyomai ismerhetők fel. Ha a Kanizsa
patakot visszaduzzasztották, akkor a Zrínyi-kút területén nagyméretű tó keletkezhetett, 
amit az Esterházy által említett tóval azonosíthatunk. Bél Mátyás vázlata szintén a Kani
zsa-patak közelébe, a szőlőhegytől elkülönült dombra helyezi a várat, ami nem zárja ki a 
Kakonyai-dombot, mint számításba vehető helyszínt. Jankó Annamária az I. és II. kato
nai felmérés várábrázolásairól írt tanulmányában felveti annak lehetőségét, hogy az em
lített felmérések Kakonya-pusztánál Zrínyi-Újvár romjait ábrázolják.48 A fenti érvek 
alapján feltételeztük, hogy Zrínyi-Újvár a Kakonyai-dombon állt. 

Magyar-Nováki: i. m. 108. o. 
A szőlőhegy korábbi neve Új-hegy volt. Szent Mihály-hegynek a XVIII. században még a tőle délebbre 

lévő dombot nevezték, amelyen a Szent Mihály templom állt. L. a 3l-es jegyzetet. Ha pontosak akarunk lenni, 
akkor a 154,5 magassági pont megnevezést használhatjuk. A továbbiakban inkább szőlőhegynek írjuk. 

Esterházy az eredeti szövegben a szőlőhegyre a „mons", a vár helyére pedig a „collis" kifejezést hasz
nálja, tehát egyértelműen megkülönbözteti a két geomorfológiai formát. „Ea enim parte, qua montem sibi 
coniunctum habet, fossa profunda ab eodem divellitur [...]" és „Cumque in eminentori paulo colle sit 
aedificata, arduum ex insula euntibus praebet ascensum. [Kiemelés tőlünk.]" Esterházy 252. o. 

48 
Jankó Annamária: Végvárak az I. és II. katonai felmérés térképein. In: Végvár és környezet. (Szerk. 

Petercsák Tivadar és Pető Ernő.) Eger, 1995. (Studio Agriensia 15.) 40. o. 
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11. ábra. Az Esterházy-féle vázlat, az M. I. O. monogrammá hadmérnök (?) tollrajza 
és vízfestménye, a Mars Hungaricus melléklete. 

A vár helyének azonosításánál - mint már említettük - a legfontosabb dokumentum
nak az Esterházy hagyatékban fellelt hadmérnöki vázlatot tekinthetjük. A vázlat terepáb
rázolásának hitelességét később készült térképekkel való összevetéssel ellenőrizhetjük. 
Az I. katonai felmérés Kakonya-pusztához („Gagonie") jelöli az átkelőhelyet. Mivel Zrí
nyi-Újvár feladata a Mura átkelőjének védelme volt, ez a tény a vár Kakonyai-dombra 
való lokalizálását erősíti. A Mura vonalvezetése eltér a hadmérnöki vázlaton ábrázolttól. 
A terep fontosabb elemei, a Kanizsa-patak, a Kakonyai-malom felismerhetők, az ábrázo
lások arányai összevethetők, de nem pontos a méretarányuk. A II. katonai felmérés ábrá
zolása részletesebb, de tartalmában azonos az I. katonai felmérésével. Számottevő válto
zást csak a Mura medrének vonalvezetésében fedezhetünk fel.49 (L. a 6-7. ábrát.) A 
térképek egymásra vetítésével azonban a hadmérnöki vázlaton ábrázolt Zrínyi-Újvár helyét 
minden esetben a szőlőhegy északi végébe lokalizálhatjuk, nem pedig a Kakonyai-dombra. 

A Mura-meder változásairól, valamint a Mura és a Kanizsa-patak (Principális-csatorna) szabályozásáról 
1. A magyar vízszabályozás története. (Összeáll. Ihring Dénes.) Budapest, 1973. 275-277. o. 
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A hadmérnöki vázlat részletes elemzése legpontosabban l:10 000-es térkép segítsé
gével végezhető el. Bár egy az egyben nem vetíthető egymásra a két térkép, az ábrázolás 
részletessége miatt azonban a legfontosabb elemek csak ezen a kis méretarányú térképen 
ismerhetők fel. 

A hadmérnöki vázlaton a. Mura partvonala a vártóTészakra jellegzetes öWösödésrmu-
tat, középen szigettel. Ez a legfontosabb azonosító jegy, mivel az öblösödés keleti part
vonalának vonalvezetése megegyezik a Principális-csatorna mai vonalával. A terepen a 
vasút keleti oldalán ma is látható az egykori meder árka, amihez a Principális-csatorna 
igazodik. Ebből kiindulva jól azonosítható a Kanizsa-patak egykori betorkollása a Murá
ba, a Kakonyai-domb és a Visszafolyó-patak alsó szakaszán lévő széles bemélyedés, ami 
a dombot a szőlőhegytől elválasztja. A fenti azonosságokat figyelembe véve a hadmér
nöki vázlat és az 1:10 000-es térkép alapján a vár helyét a szőlőhegy északi végében ha
tározhatjuk meg. Ez esetben a vár északi oldalára ásott tó a Visszafolyó-patak alsó sza
kaszának kiszélesedésével azonos, amit az első katonai felmérés a Kakonyai-malom 
duzzasztásaként ábrázol. Esterházy azon állítását, hogy a hegyek a vár fölé emelkednek, 
értelmezhetjük a szőlőhegyre is, mivel a hegy északi része, tehát a vár feltételezett helye 
150 méteres tengerszint feletti magasságánál a hegy déli része helyenként legalább 10 
méterrel magasabb. Ez a különbség akkor lehetett igazán látványos, ha az említett árok, 
ami a várat a hegy déli részétől elválasztotta, valóban széles és mély volt. 

Ennek megfelelően a 2005 májusában tartott terepbejáráson két terület átvizsgálására 
összpontosítottuk a figyelmünket. Egyrészt a szőlőhegyen, a vár feltételezett helyszíne 
közelében a nagyméretű árok helyének azonosítására, másrészt a Kakonyai-domb bejá
rására, a vár általunk feltételezett helyszínére. A terepbejárás során műholdas helyzet
meghatározó műszer (GPS) segítségével rögzítettük a számunkra érdekes objektumok 
koordinátáit, majd azokat 1:10 000-es térképen értékeltük ki. 

A terepbejárás során a figyelembe kellett vennünk, hogy hároméves építőmunka és 
egy ostrom nyomait keressük. Vitathatatlan, hogy a szőlőhegy északi végében ma is lát
hatók sáncolásnyomok és téglamaradványok. Egy mély gödröt a hagyomány a vár kútja-
ként azonosít. Nem szabad azonban megfeledkezni arról sem, hogy a szőlőhegy északi 
végén nagy valószínűséggel létezett egy korábbi, későközépkori erősség is, amit Bolon
dos kastélynak nevez Esterházy.50 Másrészt a szőlőhegy északi végében az 1664-es ost
rom során a törökök is emelhettek ágyúsáncot. Esterházy szerint például a törökök 6-8 
láb magas lőemelvényeket építettek, melyekbe mélyen besüllyesztették az ostromágyú
kat. A tüzérek számára tágas lőállásokat alakítottak ki, ahol akár ötvenen is elfértek. Az 
ágyúsáncokat mintegy négyezer fegyveres befogadására méretezték.51 Ha ezeknek a léte
sítményeknek megmaradtak a nyomai, akkor azokat, méretük miatt, könnyen akár ma
gával a várral is azonosíthatjuk. 

A helyszínre érkezve először azzal kellett szembesülnünk, hogy a dús vegetáció erő
sen korlátozza a terep áttekinthetőségét. Első utunk a szőlőhegyre vezetett, jól karbantar-

~ Más forrásokban a Kecskevár megnevezést találjuk: „Az én uram Légrád és Kotori között a Murán innét 
az török parton egy derék várat kezdett építtetni, kit azelőtt Kecskevárnak hittak és ő Naga maga nevéről Új 
Zrinyivárnak nevezte [...]." Vitnyedy István levele Keczer Menyhértnek, 1661. július 5., Sopron. Fabó MTT 
XV. 157. o. V. ö. Cselebi 73. o. „Kedskivár". 

Esterházy 168. o. 
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tott ösvényen juthattunk fel a „várudvarba," ahol néhány tájékoztató tábla és a 2003-ban 
emelt emlékmű áll. Ez a kb. 50 méter széles terasz elég szűkösnek tűnt a forrásokban 
közölt 1200-1900 fős védősereg létszámához képest. A teraszt keletről és északról mar
káns földgát keretezi, ám sokkal inkább természetes, mint mesterséges képződménynek 
látszik. A gát déli oldalán viszont valóban találtunk egy árokszerű nyomot, ami akár a 
horhos is lehetett; benne halad a szőlőhegyre vezető szekérút. A horhosként való azono
sítását erősíti, hogy mélysége és szélessége a hegy gerince felé fokozatosan csökken. A 
későbbi kiértékelés érdekében a „földgát" vonalvezetését és az árok-horhos alakját GPS-
szel rögzítettük. 

12. ábra. A GPS-felmérés adatainak megjelenítése 1:10 000 léptékű térképen. 
A: ma is meglévő várárok. B : földgát. C: a várárokban épült védmű maradványa. 

A hegy Mura felé eső oldalán katonai védelmi létesítményeket azonosítottunk, ezek a 
lövészárkok és tüzelőállások azonban a Jugoszlávia elleni erődrendszer részeként az 
1950-es évek elején épültek. Egy nagyobb gödörben téglatörmeléket is találtunk, ám a 
jól felismerhető modernkori téglákat valószínűleg azoknak a beton erődelemeknek a be
építéséhez használták, amiket később kiástak és a hegy lábához gurítottak; ma is ott lát
hatók. A vár feltételezett helyszínének bejárása nem győzött meg bennünket arról, hogy 
itt állt Zrínyi-Újvár. 

A munkánk során megismerkedtünk egy helyi szőlősgazdával, akinek a présháza és 
szőlőbirtoka az árok-horhos déli oldalán terül el.52 Elmondta, hogy a szőlőben a talaj ve-

Tóth István gazda présháza a Szentmihályhegy 73-as számot viseli. Elmondása szerint egykor 80-as volt 
(a régi tábla még ma is látható a présház falán), de a régi tulajdonosok elöregedésével és kihalásával olyan 
mértékben pusztulnak a présházak, hogy újra kellett számozni a megmaradtakat. A hajdani szőlők területét las
san visszahódítja az erdő. 
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gyes szerkezetű, „olyan mintha fel lenne töltve a terület". Ezt a jelenséget akkor a szőlő
hegy kavicsos öntéstalaj szerkezetével magyaráztuk. A présház előtt állva, az udvar Mu
ra felé lejtő részén, szabályos vonalú teraszra figyeltünk fel. Rövid vizsgálódás után fel
ismertük, hogy a terasz délkeleti oldalához a bozótosban hegyes szögben egy másik 
egyenes szakasz csatlakozik, ezzel ék alakú formát ^dva. a földműnek. Annak ellenére, 
hogy jóvai az árok-horhos elé esik, tehát a vár feltételezett helyén kívülre, mégis rögzí
tettük a pontjait GPS-szel. 

Ezt követően a Kakonyai-dombot jártuk be. A kb. 300 méter hosszú és 150 méter szé
les, lapos dombhát alkalmasnak tűnt nagyméretű sáncok helyéül, ám nyomukat nem ta
láltuk. A vár általunk feltételezett helyéről szemlélve a szőlőhegy és a Kakonyától kelet
re húzódó domb látványosan magasabbnak látszott. Esterházy leírása egyértelműen 
ráillik a helyre, így a terepbejárás végén azzal a meggyőződéssel tértünk haza, hogy Zrí
nyi-Újvár az egykori Kakonya-puszta területén helyezkedett el. 

13. ábra. A 2005 októberi felmérés során készített sáncmetszetek. 

Az igazi meglepetés az adatok kiértékelésénél ért. A várudvar körüli földgát alakja 
halványan hasonlít ugyan a hadmérnöki vázlaton ábrázolt sáncokéra, azonban az árok
horhos általunk felmért körvonala meg sem közelíti a várárok vázlaton ábrázolt széles
ségét. A meglepetést a szőlőben felmért, ék alakú terasz okozta. Az eredeti árok méretét 
a hadmérnöki vázlat alapján kiszerkesztve, a földmű helye és formája azonosságot muta
tott a vár árkába épített félholddal. Ez az egyezés, valamint a hadmérnöki vázlat többi 
ábrázolásbeli azonossága egyértelműen bizonyította, hogy feltételezésünkkel ellentétben 
Zrínyi-Újvár helye mégis a szőlőhegy északi végében, az emlékművel megjelölt helyen 
volt. Megállapításunkat ellenőrizendő, 2005 októberében megismételtük a terepbejárást. 
Felmértük a félhold azonosítható maradványait és a földgát keresztmetszetét. A félhold 
északi oldala valószínűleg megőrizte az eredeti formáját, (sáncmetszet: A). A sánc lábá
tól a rézsű először kb. 35°-ban 2-2,5 métert emelkedik, majd 15°-ban, 1,5 méteres emel
kedés után éri el a sánc koronáját. Valószínűleg itt állhattak azok a vesszőkasok melyek 
mögött a védők és tűzfegyvereik elhelyezkedtek. A sánc oldalának 35°-os része megne
hezítette az ostromlók számára a feljutást, a 15°-os pedig lehetővé tette a védők számára, 
hogy belőjék a sánc előtti terepet. Ez nem holmi kontár munka, hanem a hadmérnök ke-
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ze nyomát viselő védmű. A földgát keresztmetszete is tanúskodik az egykori sáncról 
(sáncmetszet: B). A mérés helyét szándékosan a félhold mögötti területen választottuk 
ki, ahol az árok-horhos partja egyenes vonalban haladt, ezért feltételezhető volt, hogy az 
eredeti árok partját őrzi. A keresztmetszetet az árok aljától a várudvarig mértük. Ennek 
eredményeként egy 40 méter széles és 4,5 méter magas földgát rajzolódott ki. Az előtte 
húzódó árok 2 méter mély. A földgát jelenleg legmagasabb pontja az egykori sánc ke
resztmetszetének középvonalát jelzi. Az eredeti sánc szélessége valószínűleg kisebb volt, 
a magassága 1-1,5 méterrel lehetett nagyobb. A várudvar felőli oldal a középvonaltól 17 
méterre van. Itt jelentős mennyiségű földet mosott le az erózió, eredeti formájában me
redekebb és keskenyebb lehetett ez az oldal, tehát a várudvar egy részét a földgát lejtője 
takarja. Az árok felőli oldal érdekesebb: a gát szélessége az árok peremétől a középvona
láig 23 méter. Valószínűleg itt is számolnunk kell a sánc anyagának lemosódásával, 
csakhogy ezt figyelembe véve, az árok partján, a sánc alatt egy terasz jelenlétét kell fel
tételeznünk. Figyelmesen elolvasva Esterházy leírását, ráismerhetünk a teraszra. A török 
katonaság ugyanis, miután elfoglalta az előbástyát, „elűzi a mieinket a várárokból és a 
»falsa brachá«-nak nevezett mellvédekről, és elszántan üldözve őket, a feljebb fekvő ré
szekre hajtja."53 Esterházy tehát háromszintes rendszert ír le. Az árok fölött, a teraszon 
állhattak a „falsa brachá"-k, mögöttük pedig a vár sánca magasodott. A szerkezet mére
téről csak régészeti kutatás után alkothatunk reális képet, a mért értékek alapján azonban 
a terasz szélességét mintegy 10-15 méterre, a sánc magasságát pedig kb. 6 méterre be
csülhetjük. A „B" metszetrajzon a sávozott terület a jelenlegi állapotot, a rácsozott pedig 
az eredeti sánc rekonstrukcióját ábrázolja. 

A hadmérnöki vázlat váralaprajzának felhasználásával a helyszínen GPS-szel azono
sítottuk az árok, a sáncok és a bástyák helyét és méretét. Érdekes volt szembesülni azzal, 
hogy az ostromleírásokban közölt események a valóságban lényegesen kisebb területen 
zajlottak, mint azt a szöveg vagy akár a vázlatok alapján elképzeltük.54 A földgát terüle
tének bejárása során a felszínen néhány XVII. századi puska- és sáncpuskagolyó került 
elő. Többségük magán viselte a becsapódás nyomát.55 

Mindezek után felvetődhet a kérdés, hogy hozott-e eredményt a terepbejárás? A vá
lasz határozott igen. Bár a helyszínen először abból a hipotézisből indultunk ki, hogy a 
vár a Kakonyai-dombon volt, ezzel szemben sikerült bizonyítékot találnunk arra, hogy a 
szőlőhegyen állt. Ez lényegében egybevág Vándor László és Hrenkó Pál véleményével, 
csakhogy ők nem írnak le egyetlen terepi objektumot sem, mely bizonyíthatóan a vár 
maradványa lenne. Terepbejárásunk során azonosítottuk a félholdat, amely a további ku
tatások számára kiindulópontul szolgálhat a vár rekonstruálásához. Ezzel egyúttal kiiga
zíthatjuk a korábbi szakirodalom azon tévedését, amely szerint a hajdani erősség legma
gasabb pontja a félhold helye lett volna.56 A legmagasabb pont a vár nyugati bástyájának 
maradványaival azonos. 

Esterházy 167. o. 
A második terpbejáráson velünk tartott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Dokto

ri Iskolájának két hadtörténész doktorandusza, B. Szabó János és Stencinger Norbert is. 
' Egy kb. 70x25 méteres területen 13 darab, különböző kaliberű ólomgolyót találtunk. A legkisebb 12 mm 

átmérőjű, 9,7 g tömegű, míg a legnagyobb 19 mm átmérőjű és 38 g tömegű. A méret-adatokat figyelembe vé
ve, a lövedékek legalább 5 különböző űrméterű fegyverhez tartozhattak. 

Hrenkó: i. m. 133. o. 
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14. ábra. A vár rekonstrukciós rajza a GPS-felmérés, a terepbejárás és 
az Esterházy-féle vázlat alapján. 

A vázlat Kakonya-puszta környékét és Zrínyi-Újvár helyét ábrázolja. A szőlőhegyen 
a vastag sötét vonal a terepen j ól felismerhető és GPS-szel felmért földgátak sziluettjét, 
a párhuzamos vékony vonal a korabeli hadmérnöki vázlat alapján feltételezhető sáncok 

helyét, a rácsozás a horhos területét, a vízszintes sávozás pedig a hadmérnöki vázlat alapján 
felrajzolt várárok alapterületét jelzi. A várárokban látható a félhold, melynek vastag, sötét 
vonallal jelzett részét mértük fel GPS-szel. A félhold belterületén található két sötét téglalap 
a szőlősgazda présházát és egy másik gazdasági épület helyét mutatja. A Visszafolyó-patak 
nagy kanyarjától délre terült el a tó, melyet Zrínyi ásatott a vár védelmére. A Principális

csatorna a Mura egykori bal partjának vonalán fut. 
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Ugyancsak fontos eredménynek tekinthető, hogy a terepbejárás minden kétséget kizá
róan igazolta az Esterházy-féle hadmérnöki rajz hitelességét és pontosságát. Végül, de nem 
utolsó sorban sikerült vázlaton rögzíteni a GPS-felmérés eredményeit és egy, a felhaszná
lásával készített várrekonstrukciót, mely a jelenleg látható domborzati formákra vetíti a vár 
azonosítható részeit. (L. a 14. ábrát.) A korabeli rajzok szerint a félhold keleti oldalán is 
állt egy bástya, aminek azonban nem találtuk meg a nyomát, sőt manapság éppen ott húzó
dik a horhos. A többi létesítmény rajza sem éppen mérnöki pontosságú, de reményeink 
szerint a megismételt terepkutatások és a majdani ásatások pontosabbat produkálnak. 

A források újraértelmezése 

A terep ismeretében immár újraértelmezhetjük a forrásokban leírtakat. 1664-ben a 
szőlőhegy északi vége alatt hajóhíd volt. Az átkelőhelyhez vezető út délről, megközelítő
leg, a mai vasút vonalában haladt. A vár sáncának folytatásaként a szőlőhegy nyugati lej
tőjén gerendapalánk nyúlt le a Muráig és zárta el az utat az átkelő felé. Ez lehetett a vár 
„alsó kerítése", melynek felgyújtásáról július 7-i levelében emlékezik meg Esterházy.57 

A vár sáncai elsősorban az ágyúk és lőszer elhelyezésére szolgáltak. A védelmi rendszer 
egyik legfontosabb eleme a szőlőhegy tetejére ásott, rendkívül széles és mély árok volt, 
melybe a gyalogság számára sáncokat építettek. Gyakorlatilag ez volt a védelmi harc 
megvívásának helyszíne. A korabeli névtelen diáriumszerző, aki maga is jelen volt, 
többször is említi a sáncok körüli ádáz küzdelmet. Június 24-én ezt írta be naplójába: 
„Ez étczaka meggyújtotta a ravelent a török, ezt hamar megoltották a mieink." 27-én 
hajnalban az ostromlók ismét a sáncokat támadták: „a németeket ki is tolták a raweleabú, 
de a magyar hajdú segitséghe után kicsapatott belőle."58 Az árok közvetlen védelmét az 
ék alakú előbástya szolgálta, melyről be lehetett lőni a területét és az előterepet. Ester
házy müvében a vár elvesztésének leírásánál találunk bizonyítékot a védelem fentiekben 
vázolt felépítésére. A törökök először az előbástyát támadták meg: „körülbelül ötven tö
rök rohan rá az előbástyára, s mivel a magyar sereget már öt napja nem engedték be a 
várba, onnan csupán kardokkal a mieink közül több mint háromszázat lekerget, sokakat 
lemészárol és elfoglalja az említett előbástyát."59 A következő mondat utal a várárokban 
védekező gyalogságra. „S ezzel meg nem elégedve elűzi a mieinket a várárokból és a 
falsa bracha-nak nevezett mellvédekről."60 Az árokban harcoló gyalogságot a bástyákra 
telepített ágyúk támogatták.61 Ezért jelentett katasztrófát, amikor a legnagyobb bástyában 
raktározott lőszer felrobbant,62 mivel így jelentősen sérült a védelem tüzrendszere is. 
Zrínyi-Újvárat nem a vastag és magas falak, nem az erődítmény zártsága, hanem jól el
helyezett tüzérsége, valamint a túlparttal kiépített összeköttetése tette erőssé. így lehet
séges, hogy a vár kis alapterülete ellenére mégis jelentős létszámú katonaság vehetett 

57 ' 
Esterházy 1664. július 7-én Zrínyi-Ujvárból keltezett levele. Esterházy 328. o. 
Nagy Iván: Történeti apró emlékek. Magyar Történelmi Tár, XXVII. Budapest, 1877. 272. o. 

59 

Esterházy 167. o. 
60 Uo. 

Az ágyúk szerepét Cselebi leírása is alátámasztja. Cselebi 574-576. o. 
Esterházy 165-166. o.; Nagy !.: i. m. 273. o. 
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részt a védelmi harcban. Az őrség jelentős része folyamatosan szolgálatban volt a fala
kon és az árokban. Az épületeket63 csak rövid pihenésre használták, és június 8-tól, ami
kor több mint 1000 főre nőtt az őrség létszáma, az állományt naponta váltották a Murán 
túl táborozó pihent csapatokkal.64 A tüzérség hatékonyságát jelzi, hogy a törökök a 
Montecuccoli- és az Esterházy-féle vázlat szerint egymáshoz közel, súrűn ásták .̂zT>sf-
romafkokät és a nyílt rohamok helyett inkább aknaharccal próbálkoztak.65 Általános tá
madásra csak akkor vállalkoztak, amikor felfedezték, hogy a várból eltávolították az 
ágyúkat.66 A falak és a védelem rendszere elsősorban a szőlőhegy gerincén, déli irányból 
jövő támadások ellen biztosított. Keletről a tó tette lehetetlenné az ostromot, az erre néző 
bástyát és falakat azonban a török tüzérség a Kakonyai-dombról hatékonyan tudta rom
bolni. Az okozott sérülések persze nem vethetők össze egy hagyományos, kőből épült 
falszerkezet rombolásával, hiszen a tömésföld sáncok egyszerűen elnyelték a golyókat.67 

A délnyugati oldalon valószínűleg nem voltak falak, hanem csak a Mura felé ereszkedő 
domboldal. „Mivel kissé magasabb dombon épült, a sziget felől jövőknek nehéz megkö
zelíteni" - írja Esterházy. 

Közvetlenül a vár eleste előtt Montecuccoli parancsára puskaport szórtak a bástyák 
alá, de a június 30-i török általános roham nyomán kitört fejvesztett menekülésben nem 
maradt idő azok felrobbantására.68 Az erősség elfoglalása után a törökök néhány napos 
gondolkodást követően a vár elpusztítása mellett döntöttek, amit háromnapos munkával 
végre is hajtottak: „Alig négy napig volt ugyanis az ellenség kezén, amikor az ez ügyben 
tartott tanácskozáson, illetve dívánban a nagyvezír parancsot ad[ott] a vár elpusztítására 
és teljes megsemmisítésére; kimondta, tehát meg is történt - írja Esterházy a Mars 
Hungaricusban - . A tanácskozást követő reggelen ugyanis meggyújtották azt a puska
port, amelyet a mieink szórtak a bástyák tövébe, s a falakat, amelyek rémisztő hangot 
adva megrázkódtak, végképpen elpusztították; s mindezzel be nem érve a várnak kitűnő 
vizű kútját teletömték keresztény holttestekkel, puskaporral összegyúrt földet szórtak 
szét. S ezzel töltötték fel a vár árkát. Mindent összevéve, az egész várat három nap alatt 
a hadsereg fáradhatatlan munkájával úgy tönkretették, hogy nyomát sem lehetett megta
lálni, s nem lakott helynek, hanem inkább valami gondozatlan dombnak látványát nyúj
totta. És így Zrínyi gróf roppant fáradozása három nap alatt semmivé lett."69 

A mai állapotot figyelembe véve elsősorban az egykori árok feltöltöttsége feltűnő. A 
jelenlegi talajszint megegyezik a félhold magasságával. Az árok feltöltése értelmet ad a 
szőlősgazda közlésének, miszerint a szőlőbirtok területén kevert a talaj. Az emlékmű kö
rüli földgát alakja követi az egykori vár falait, de mai magassága alapján erős rombolás 

A vár épületeit az Esterházy-féle rajz ábrázolja, s megemlékezik róluk Cselebi is. Cselebi 591.0. 
Montecuccoli: i. m. 432. o. A névtelen diáriumszerző szerint június 30-án 1200 német és 40 magyar haj

dú volt a várban. Nagy /.: i. m. 274. o. 
65 Cselebi 575. o. 

Esterházy 166. o.; Nagy /.: i. m. 274. o. 
67 Erről Cselebi is ír. Cselebi 574-575. o. 

Montecuccoli: i. m. 432. o. 
Esterházy 167-168. o. A rombolás mértékére Cselebi is utal: a dívánban elhatározták, hogy „a várat pe

dig pokoli tűzzel kívül-belül felégessük s hamvait a levegőbe szórjuk! Ez a terv végrehajtatott, hanem igen 
sokba került." Cselebi 591. o. 
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feltételezhető. Az, hogy a földgátak megtartották a vár alakját, arra enged következtetni, 
hogy a sáncokat a hegy anyagából faragták, gerendaszerkezettel és tömésfölddel erősítet
ték, így adták meg a sánc formáját, hasonlóan a XVI. század végén a közelben épült, 
Zrínyinek az Udvari Haditanácshoz írt 1661. évi levelében is említett Bajcsavárhoz, 
amelyet „kivágtak" a meredeken leszakadó dombból, s részben tégla-, részben palánk
építésű falakkal erősítettek meg.70 A rombolás elsősorban a gerendavázat semmisítette 
meg, és a robbanások helyenként magát a töltést is pusztították. 

15. ábra. Zrínyi-Újvár lehetséges rekonstrukciója. 
A: dombhát. B: várárok. C : félhold (elömű). D: nyugati bástya. E: kurtina, 

előtte a „falsa bracha ". F: délkeleti bástya. G: északkeleti bástya. H: várudvar. 

A helyszín és a várrekonstrukció alapján ezen a ponton meg kell állapítani, hogy 
Montecuccolinak (és Holst hadmérnök ezredesnek) a várral kapcsolatos véleménye nem 
volt megalapozatlan, hiszen a XVII. századi erődítéstani művekben az effajta szabályta
lan formájú, irregulárisnak is nevezett palánkokat a tábori erődítések közé sorolták. Ezek 
általában valóban nem a főseregek feltartóztatására szolgáltak, s Montecuccoli állításá
nak megfelelően71 rövid időn belül föl is adták azokat, ha jelentős túlerejű ellenség szállt 
falaik alá. Zrínyi maga sem a teljes oszmán haderő ostromára számítva kezdett építésébe, 
bár kétségtelen, hogy 1662-1663 folyamán mindent elkövetett, hogy megfelelően meg
erősítse. Az eredetileg 3-500 fős őrség befogadására tervezett vár72 szűknek bizonyult az 
ostrom során ott harcoló 1200-1900 főnyi katonaság számára, akiket ezért naponta vál-

A Kanizsától 8 km-re délnyugatra 1578-ban épült Bajcsavár (Weitschawar) palánk- és téglaerődítéseiről 
1. Vándor László - Kovács Gyöngyi: Bajcsavár régészeti kutatása. In: Weitschawar Bajcsa-vár. Egy stájer erő
dítmény Magyarországon a 16. század második felében. Kiállítás a zalaegerszegi Göcsej Múzeumban, 2002. 
május 31 - 2002. október 31. Kiállítás a budapesti Hadtörténeti Múzeumban, 2002. november 21 - 2004. janu
ár 31. (Szerk. Kovács Gyöngyi.) Zalaegerszeg, 2002. 49-53. o. 

71 
„Az efféle erődöcskéket, amelyek valamely folyó által el vannak vágva a saját védőikkel való összeköttetés

től, hasonló helyzetekben az általános szabály szerint a makacs védekezés mellőzésével ki szokták üríteni és el 
szokták hagyni, hogy az erőddel együtt ne vesszen el céltalanul a hadinép is..." Montecuccoli: i. m. II. k. 431. o, 

72 
Zrínyinek 1664. július 17-én, Bécsben I. Lipót császárhoz intézett emlékirata szerint korábban a várat 

120 német és 150 magyar katona védte, míg egy 1661 júliusában kelt bécsi jelentés 500 fős őrségről számol be. 
Zrínyi Miklós válogatott levelei, i. m. 221. o.; Marczali: i. m. 754. o. 
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tani kellett. Ugyanakkor Zrínyi-Újvár fekvését és ostromát tekintve nem vitathatjuk Zrí
nyi zsenialitását, hiszen a mintegy 40 000 fős török sereg csak a hegyháton, egy alig 200 
méter széles szakaszon tudott közvetlen rohamot indítani a vár ellen. A széles és mély 
árok eltávolította az ostromlókat a falaktól, megnehezítette az ostromaknák fúrását, de 
ellenaknák számára annál kedvezőbb volt. Annak ellenére, hogy Monlecuccoli lebecsül-
te a vár védelmi lehetőségeit, azt a tényt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Mura
közben állomásozó fősereg támogatásával csaknem egy hónapig képes volt ellenállni a 
támadóknak. 
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