
Az utolsó Zrínyi. 

A hazai köztudatban kevéssé ismeretes, hogy a Zrínyi-
család törzsökéről a XV. század végén leválott egy mellék-
ág. mely Sdrin néven I tál iában napja inkig virágzott, míg-
nem utolsó fér f i sar ja , gróf Giorgio Niccolö Sdrin. hősi halált 
halt a világháborúban.1 

Midőn a nagydicsőségű. egyben tragikus sorsú család 
utolsó leszármazott jának emlékét kegyelettel f e lú j í t juk , 
szükséges legalább fu tó pillantást vetni a Zrínyiek eredetére, 
hogy megértsük az olasz ág keletkezésének körülményeit . 

Főleg Klaics és Kukuljevics nyomán, a hazai és külföldi 
közvélemény a Subics-nemzetségből származónak val l ja a 
Xrinyi-családot. mely nézet, habár ellene Széchv Károly jog-
gal tiltakozott, pár t fogót talált Thallóczy Lajosban, miért is 
többé senkinek sem jutott eszébe kételkedni a horvát tétel va-
lód iságában. Azóta azonban a zágrábi Akadémia Smiesiklas 
szerkesztésében közzétette a „Codex diplomaticus regni ( roa-
tiae, Dalmatiae et Slavoniae" tizenegy kötetét, melynek 
óriás oklevélanyagából napnál világosabban kitetszik, hogy a 
szláv Subicsoknak egyáltalán semmi közük sem volt a Zrinvi-
ősökhöz. akik a brebiri ant ik római koloniából eredtek, s 
mint ilyenek dalmata-lat in vérből származtak.2 

A Zrinyi-ősök bölcsője a dalmáciai Brebirben ringott, s 
az oklevelek, melyek a XI. századtól kezdve nyomon kísérik 
szereplésüket, következetesen és kivétel nélkül De Breberio 
néven említik őket. Látnivaló, hogy a családnév ama helység 
nevéből keletkezett, melynek ez az indigena család örökös 
ura volt. s az maradt azután is, hogy a horvátok Dalmáciát 
is elözönlötték. A család hatalmi állása következtében, már 
Biborbanszületett Konstantin idejében. Brebir egyike volt a 
tizenkét horvát tr ibusnak, s zsupánjai kivétel nélkül a De 
Breberio-családból kerültek ki. Ezek egyike, Stephanus De 
Breberio, II. Endre magyar királytól 1223-ban elnyerte a 

1 A családot jelenleg Giorgio Niccolö Sdrin özvegy édesanyja 
és három nőtestvére képviselik, akik közül Ada Sdrin grófnő, gróf Mario 
I oramaso Gargallo neje végtelen szívességének köszönöm, hogy ezúttal 
felújíthatom hősi halott fivére dicső emlékét. 

2 A . ö. Florio Banfi: L'origine della fainiglia Zriny, Különlenyomat 
• az Archivio Storico per la Dalmazia XYI. és XVII. kötetéből. Róma 1954. 



Zára városa és a Kerka folyó közt elterülő megyét", mel\ 
adomány erejénél fogva, ő és utódai az örökös grófi cím bir-
tokába jutot tak, s ettől kezdve — mint Lucio bizonyít ja — 
t r au városának szokásává lőn gróf ja i t a De Breberio-család-

ból választani. Az adományt, s az örökös grófi címet aztán 
IV. Bél a is megerősítette, aki tudvalevőleg a tatároktól el-
űzetve, 1241-ben az említett István gróf fiánál, Stepco De 
Breberio traui grófnál keresett menedéket. Az Árpád-háznak 
a De Breberio-családdal való viszonya azonban nem csupán 
alattvalói hűségen, hanem vérségi kapcsolaton is alapult : 
ugyanis II. Károly nápolyi király tanúsága szerint, Stepco 
gróf fiai (Pál. Mladen és György) a király feleségének — Ma-
gyarországi Mária, V. István király leányának — vérrokonai 
(„consanguinaei reginale consortis nostrae") voltak, amiből 
nyilvánvaló, hogy vagy István, vagy Stepco, Árpádházi ki-
rályleányt vett feleségül. Stepco fia I. Pál 1283-tól egész Dal-
mácia tényleges b á n j a volt. ezt a méltóságot 111. Endre örök-
letessé tette a De Breberio családban. Az ő fia volt II. Pál 
t raui gróf, akit 1314-ben, a velencei Signoria hercegi rangra 
emelt, s őt, valamint törvényes leszármazottjait , a köztársa-
ság örökös állampolgárai közé iktatta, a patríciusokat illető 
minden joggal és kiváltsággal. Ettől a De Breberio II. Páltól 
számították leszármazásukat a későbbi Zrínyiek. Midőn 
ugyanis Nagy Lajos király II. Pál bát tyában. II. Mladenben 
letörte az immár veszedelmessé vált dinasztia korlátlan ha-
talmát, abból már csak Ostroviza vára maradt meg, melyet 
II. Pál velencei herceg és t raui gróf kiskorú fia, III. Pál gróf 
birtokolt, aki 1347-ben visszatért a magyar király hűségére, 
minek következtében Ostrovizáért a horvátországi Zrin vá-
rával kárpótoltatott , melyről utódai ettől kezdve, a De Bre-
berio név mellőzésével nevezték magukat . 

Ezzel szemben a Subicsok a De Breberio családtól telje-
sen különálló, független famíliát alkottak. Első közülök. t. i. 
Subies Mormogna, 1102-ben tűnik fel. ki akkor a tizenkét 
horvát zsupán egyike volt, de semmiesetre sem Brebirben. 
Utána csak 1219-ben bukkan fel a család, mely egyelőre Spa-
latóban, Zárában. Scardonában és Veglia szigetén szerepel: 
m a j d 1311-ben Brebirben találkozunk egy Wilixa nevű 
hölgygyei. ..de generatione Subiehorum". Nyilvánvaló tehát, 
hogv a Subics-család Brebirben csak mint bevándorlott sze-
í epeit s a XIA . századtól kezdve brebiri predikátummal í r ja 
magát. E predikátum miatt tévesztették össze századok 
múlva a De Breberio-családdal, amit az a körülmény is elő-
segített, hogy a két család rokonságba került, t. i. a XIV. szá-
zad közepén De Breberio Katalint Subics János bírta fele-
ségül. A két családot tudatosan először Giovanni Lucio dal-
mata történetíró azonosította a XVII. században s az ő te-



kintélyéből a horvát tör ténet í rók tőkét kovácsoltak, hogy a 
Zrínyi-famíliát , mint a délszláv vér és géniusz tüneményes 
kivirágzását, s a j á t nemzetük dicsőségére írhassák. 

Világos tehát, hogy a Subics-Zrinyi teória semmi egyéb, 
mint egy késő, XVII. századi i rodalmi koho lmány s határo-
zottan á l l í tha t juk , hogy Zrínyi Miklós költő és hadvezér még 
mitsem tudot t róla, hogy ő a Subicsok ivadéka lett volna. 
Ti tkára. Forstall Márk, aki elsőül áll í totta össze a Zrínyi-
genealógiát. csak gazdá j a halála u tán . 1667-ben értesült Lu-
cio teóriájáról , melyet sietett felhasználni , hogy a Subics 
névből k imagya rázva Sulpit ius Romanus nevét, a Zrinyiek 
római eredetét bebizonyíthassa. 

Ellenben a csa ládban kezdettől fogva élt latin szárma-
zásuk és velencei á l lampolgárságuk eleven tuda ta . Ez az oka 
annak, hogy Zrínyi Márton a XV. század végén visszatért a 
velencei köztársaság szolgálatába. A t y j a ugyanis 1493-ban a 
krbavai ütközetben hősi halál t halt . Ez a k ö r ü l m é n y bosz-
szúra késztette Mártont , s ezért részt akar t venni a nagy hadi-
vállalatban. melyet Velence indí tot t a törökök ellen, Cefalo-
nia meghódí tására . A vál lalat vezére Benedetto Pesaro volt, 
akinek oldalán Zrínyi Márton oly érdemleges szerepet já t -
szott a győzelemben, hogy a Signoriától ju ta lmul ha ta lmas 
kiterjedésű f eudumot kapo t t ugyanezen szigeten. I ly módon 
Zrínyi Márton, mint De Breberio II. Pál törvényes leszárma-
zottja, a velencei patr iciusi méltóság örökös birtokosa, meg-
a lapí tó jává lőn a család olasz ágának, 3 mely az olasz foneti-
kának megfelelően Sdrin néven í r ta magát , ahogyan a Zrin 
név ma is hangzik olasz szá jban . 

Más a lkalomra ta r tom fenn m a g a m n a k a Zr inyiek olasz 
ágának szakszerű genealógiai ismertetését, a család birto-
kában levő okiratok a lap ján . Ezúttal csak röviden jelzem, 
hogy a Sdrin-család fészke Cefa lonia marad t 1776-ig, mikor is 
az imperiumváltozás miat t visszahonosodtak Velencébe. Bir-
tokaik azonban azóta is g y a r a p o d t a k K o r f u szigetén, minek 
következtében I tál ia egységesítése óta tekintély dolgában is 
egyre öregedtek, s ők lá t ták el az olasz ko rmány képviseletét 
Görögországban. í gy Gróf Elia Sdrin, Giorgo Niccolo édes-
a ty ja . előbb a Kor fuban , m a j d az epirusi Prevesában levő 
olasz konzulá tus élén állott, épp a török-olasz hábo rú idején, 
mikor is személyes bátorsága miat t nem egyszer halálos ve-
szedelemben forgott . E minőségben kapcsola tba kerü lve gö-
rög arisztokrata körökkel, házasságra lépett a f ana r ió t ák leg-
előkelőbb sar jával . Biborbansziiletett fe jedelmi ősök büszke 
leszármazott jával . Konmenos Máriával . E házasságból szüle-
tett Prevesában 1888 november 23.-án egyetlen f iúgyerme-

3 Y. ö. Giooanni De Pellegrini: La famiglia dei Conti Zrin o Sdrin. 
Cenni storici genealogici. Yenezia 1909. 



kük, ki a keresztségben a legdicsőségesebb Zrínyiek emlé-
kére Giorgio és Niccolő nevet kapott. 

A család hagyományaihoz képest, ő is a diplomáciai pá-
lyát választotta. Tanulmányai t Firenzében, az Alfieri-intézet-
ben végezte, s az ottani egyetemen a politikai és társadalmi 
tudományok doktorává avattatott . Rövid társadalmi szerep-
lése után, kedvező emléket hagyva Firenze, Róma és Yenezia 
arisztokrata társadalmában, szép reményekkel tért vissza a 
görög földre, hol hivatva volt felváltani őrhelyén édesatyját , 
aki immár életének alkonya felé jár t . Addig is azonban, bár 
benjamin ja volt a korfu i olasz kolóniának, egyéni kiválósá-
gai a Dante Alighieri társaság élére állították, mely minőség-
ben valósággal jószellcrne lőn az idegenbe szakadt olasz gé-
niusznak, s ébresztője a kolónia nemzeti öntudatának. 

Közben kitört a világháború véres borzalma, de a Sdrin-
familia. mely sohasem szűnt meg ápolni a Zrínyiekkel való 
vérségi kapcsolat tudatát , kezdettől fogva exponálta magát a 
semlegesek táborában. Midőn azonban a háborús párt nyo-
mása alatt az olasz királyság ágyúi is beleszóltak a nagy le-
számolásba, gróf Giorgio Niccolő Sdrin sem ismert egyebet, 
mint a kötelességét. Bár, egyetlen f iúgyermek lévén, számot 
tar thatot t a hadmentességre, szívében fölülkerekedett az 
egyéni jóléten a Haza érdeke s önként csapott fel katonának, 
az ősök atavizmusával. hogy beteljesedjék ra j ta család ja jel-
szava: incere o morire!" A Yégzet szembeállította azzal a 
nemzettel, melyért a Zrínyiek vér tanúk önfeláldozásával on-
tották vérüket ; de az ő elhatározásában mégsem volt tragikai 
vétség, mert vállalt kötelességét bosszúként fogta fel azzal 
a hatalommal szemben, mely az ő véreit megsemmisítette. 

Pé ldá ján fellelkesülve, Korfu olasz kolóniájának egész 
if júsága követte őt az anyaországba, hogy ka r ja ika t és ere-
jüket a Haza szolgálatára szenteljék. 

És Giorgio Niccolő Sdrin. anélkül, hogy Prevesában hal-
dokló édesatyjától elbúcsúzhatott volna, a kapott parancs 
értelmében Modenába utazott, hol a tiszti iskola gyorsított 
tanfolyamát elvégezve, hadnagyi rangot szerzett; ma jd a 
korfui önkéntesek élén, a 75-ik gyalogezred 6-ik századába 
osztották be. Már csak ar ra jutott ideje, hogy Siracusában 
férjezet t nővérét, Aline grófnőt és sógorát üdvözölhesse, de 
görög földön tartózkodó családját már nem láthatta viszont. 
A menetszázad 1915 november 15-én indult a frontra, hol 
azonnal Oslavia falu és a 188. magaslat elfoglalására vezé-
nyelték. A meginduló támadásban Orlando Colombi főhad-
nagy november 25-án a déli órákban rohamra vezény elte a 
6. századot, melynek első vonalában gróf Giorgio Niccolő 
Sdrin, az ellenség golyójától fe jén találva, halálos sebet ka-
pott, s néhány óra múlva a hősies ütközet után. bajtársaitól 

• 



környezve, kilehelte nemes lelkét, születése 27-ik évfordu-
lóján. 

Hősi haláláról ba j társa i pontos értesítéseit b í r juk . 4 me-
lyek köziil hű fordí tásban ide ik ta t juk a nevezett század-
parancsnok levelét, melyet a halott testvérhugához, Aline 
Grande-Sdrin grófnőhöz írt. 

„1915 December 14. 
Méltóságos Asszonyom, 

ezredünk elmúlhatat lan dicsőségére szolgál, hogy tisztjei 
sorában számlálhatta Giorgo Sdrin grófot, s nekem, mint a 
6. század parancsnokának, melyhez az ö n Györgye tartozott, 
kedves kötelességem rámuta tn i arra a csodálatra, mellyel a 
tisztek és katonák őrzik az ő örök emlékét. 

Miután sebet kapot t a november 23-iki ütközetben, a 
baj társak legfőbb gondja volt, hogy kezelésre alkalmas 
helyre szállítsák, hol bár sürgős segélyben és gyengéd ápo-
lásban részesült, röviddel utóbb, 4 óra t á j b a n megszűnt élni. 

Az ö n Györgye, Méltóságos Asszonyom, megtette köte-
lességét és mi, baj társai , akik körülötte állottunk, kialvó 
orcájának nyuga lmában lá t tuk a lélek nagyságát és a szel-
lem fenségét, mely annak tuda tá t tükrözte, hogy feláldozta 
magát a legtisztább és legszentebb eszményért, a Haza esz-
ményéért. 

Nem messze Giorgio Sdrin s ír jától dúl a küzdelem és 
zengnek az ágyúk, de az ő lelke bizton őrködik Itália kato-
nái felett, akik ugyanazon szent győzelemért küzdenek, 
melyért ő élete virágában oly szép és csodálatra méltó áldo-
zatot hozott. 

Mi pedig fegyvertársai az ö n Györgyének, emlékezve a 
küzdelem epikus mozzanataira, viszontlát juk a hős i f jú t , aki 
íittvet hánv a veszélvnek és az ellenségnek, és elvesztése fe-
lett érzett f á jda lmunka t megédesíti az a tény, hogy az ő 
hősiessége követendő példaképen áll az erősek előtt. 

Fá jda lmát , Asszonyom, kísér je az a büszkeség, hogy 
testvérként bír ta őt. és az a tudat , hogy Giorgio Sdrin neve 
arany betűkkel van beírva a (73-ik) ezred történetébe. 

Fogadja. Méltóságos Asszonyom, az ö n hős testvére fe-
lett való csodálat őszinte kifejezésével, az én és Giorgio 
fegyvertársai mélységes bána tának nyilvánítását . 

Orlando Colombi főhadnagy, 
a (73-ik) gyalogezred 6. századának parancsnoka." 

így teljesedett be a Zrínyiek utolsó sa r ján családja vég-
zete. Meghalt, de hősi halála záloga lőn az ő szíve szerint 
való győzelemnek. 

4 Közölve a siracusai La Nil ova Italia 1916 Február 24-iki szá-
mában. 



^ alóban, jól halt meg gróf Giorgo Niccolö Sdrin, mert a 
győzelemből annak a két testvér-nemzetnek történelmi ba-
rátsága fakadt , melynek géniusza oly csodálatosan tündök-
lött ugyanazon család két ágában, a magyarban és olaszban. 
És midőn Giorgio Niccolö Sdrin emlékének hódolunk, nem-
csupán az olasz nemzet katonai erényei előtt h a j t u n k fejet, 
de tisztelgünk a Zrinyiek elenvészhetetlen érdemei előtt is, 
akik latin fa jból , Szent Is tván házának vérével nemesedve, 
a magyar nemzeti eszménynek korukban felülmúlhatat lan 
kifejezőivé váltak. 

(Róma.) Florio Banfi. 




