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A Zrínyiek vára - Csáktornya 
Csáktornya várát igazán nevezetessé gr. Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér tette. A XVII. 

századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja volt s alig néhány km-re a várától halt 
meg a kursaneci erdőben, vaddisznóvadászat közben, 1664 őszén. A balesetről sokféle 
mendemonda terjedt el, azt suttogták, hogy a bécsi udvar orgyilkosa végzett Zrínyivel s 
mutogatták azt a puskát, amelyen felirat nirdette, hogy az volt a halálos golyót kilövő 
fegyver. A történettudomány azonban rácáfolt ezekre a feltevésekre. 

Arínyi Miklós a halála napján a végzetes vadászatra utazva a következő érdekes, a korra 
jellemző adomát mesélte el a nála vendégeskedő ifjú Bethlen Miklósnak, aki azt pontosan 
lejegyezte: 

„Egyszer egy embert az ördögök visznek volt; találkozék egy barátja vele szembe, kérdi: 
- Hová mégy kenyeres? 
- Nem megyek, hanem visznek. 
- Kik s hová? 
Feleié: Az ördögök, a pokolba. 
Mond emez: — Jaj szegény, ugyan rosszul vagy, kinél rosszabbul nem lehetnél. 
Felele: - Rosszul bizony, de mégis lehetnék én ennél is rosszabbul. 
Melyre imez álmélkodva: - Hogyan lehetnél rosszabbul, hiszen a pokol mindennél 

rosszabb. 
Felele: - Ugy vagyon az, de most mégis ők visznek engemet, noha a pokolba, de a magok 

vállán, hátán, hogy már nyugszom adaig; s hát ha megnyergelnének s magokat is vélem 
vitetnék, mégis úgyis csak azon pokolba mennék, hiszem rosszabbul volnék úgy ennél is. 
Applicál - azaz alkalmazta - Magyarországra s Erdélyre, és a törökre, németre." 

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős Csáktornya melletti nyugvóhelyével kapcsolatos mondát 
dolgozott fel Hahóthy Farkas című regéjében Tompa Mihály. A történet szerint a XVI. 
század utolsó harmadában a Muraköz rablólovagja volt Hahóthy Farkas. Emberei egyszer 
rettegve meséltek neki a Csáktornya melletti Szent Helén zárdáról, azt állítva, hogy ott a 
földből jött „megállj" kiáltásra megmerevedtek s üldözőik beérték és levágták őket. Hahóthy 
ezen megdühödve lerombolta a zárdát. Ezt követően a törökökkel szövetkezve indult 
rablókalandra. A nagy zsákmányt elorozta szövetségeseitől, akik üldözőbe vették. Emberei-
vel a zárda romjai közé menekült, ahol Zrínyi Miklós, a szigetvári hős ott eltemetett feje 
megátkozta őket, mert nem hagynak neki s a tájnak nyugalmat. Hahóthy és emberei ott 
vesztek el mind a törökök fegyvereitől. 

Csáktornya vára nevét a Hahót nembeli Csák zalai ispántól - erdélyi vajda és szlavón bán 
is volt - kapta, aki a XIII. század közepén élt s ő lehetett a vár építője, amely feltehetően 
eleinte egyetlen toronyból állt, azért kapta a tulajdonos neve mellé a „tornya" utótagot. 

1270-1272 között az osztrákok foglalták el a várat s tőlük csak Róbert Károly tudta 
visszaváltani - 4 ezer márka ezüstért. Ezt követően királyi vár lett egészen 1350-ig, amikor 
Nagy Lajos király kedvelt híveinek, a Lackfiaknak adományozta. Ok 1379-ig birtokolták. 
Azután a Szécsényiek, 1415-től Ciliéi Ulrik, majd mások kezén találjuk. I. Ferdinánd király 
adományozta 1546-ban a Zrínyieknek. Csáktornya várához tartozott egyébként szinte az 
egész Muraköz. Azóta ez volt a Zrínyiek legfontosabb uradalmi központja. A család 
egyébként a horvát tengermellékről származott, eredeti neve Subic. Zrínyi nevüket az 
1347-ben adományul kapott Zrin várról nyerték. 

Csáktornyát a Zrínyiek építették ki ötszögű, olaszbástyás, korszerűnek számító erődít-
ménnyé. Jelentősége különösen attól kezdve nőtt meg, hogy Kanizsa vára török kézre került. 
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A Zrínyiek Muraköz határán őrhelyeket, valóságos megfigyelőláncolatot építettek ki, s 
innen a hírek igen gyorsan megérkeztek a védelmi Központba, Csáktornyára. Nagy és igen 
értékes könyvtár gyűlt össze a várban s temérdek kincs, ami mind a bécsi udvar kezébe 
került, amikor Zrínyi Pétert elfogták majd lefejezték a Habsburgok elleni összeesküvésben 
való részvétele miatt. 1671-ben a várat megszálló Spankau zsoldosai minden értéket 
elhurcoltak. A Zrínyiek kihalta (1691) után az Althan grófok birtokába került a vár. Ők 
kényelmes kastéllyá alakították át, amikor a törökök már nem fenyegették a vidéket. 
1791-től Csáktornya urai a Festetichek lettek. Festetich György 1855-ben az épület északi 
szárnyát cukorgyárrá alakította. Az 1880. november 9-i földrengés súlyosan megrongálta. A 
két világháború között műemléknek nyilvánították, de nem sokat törődtek vele. A II. 
világháború idején a horvát usztasák börtönnek használták. 1945 után helyreállították és 
múzeumot helyeztek el benne. 

A vár eredetileg lápos, vizenyős területen épült. Nemcsak öt olasz rendszerű bástyája 
erejében bízhattak a védők, hanem az átlábolhatatlan mocsarakban is. A mocsár helyén ma 
park füve zöldell. A Zrínyiek palotája eredetileg reneszánsz jellegű volt, ma barokk stílusban 
átalakított, kétemeletes építmény. Körülötte az erődítmények maradványai. A múzeumban 
látható Zrínyi Miklós, a szigetvári hős sírlapja. 

Csorba Csaba 

Egy mártír város - Losonc 
Az aradi tizenhárom! Nyilván és méltán erre gondol mindenki, ha az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc mártírjai kerülnek szóba. A magyar történelem ezen dicsősé-
gesnek induló, de tragikusan végződő másfél éve azonban nemcsak emberi áldozatokat 
követelt, hanem anyagiakat is. Falvak, városok, ingó és ingatlan értékek pusztultak el vagy 
szenvedtek kárt a nádi események következtében. Az osztrákok és az oroszok felégették 
Csongrádot, Mezőcsátot, részben leégett Igló. A teljes megsemmisülést eredményező 
kegyetlen és módszeres kifosztatással, feldúlatással, felégettetéssel azonban Losonc városát 
érte a legnagyobb anyagi veszteség. Dacára annak, hogy ez a város nem szerepel a nagy, 
győztes vagy vesztes csaták helyszínei között . 

„1848 elején a városnak három felekezeti népiskolája, kisdedóvója, ág. h. ev. algimnáziu-
ma, ref. líceuma, kaszinója, kórháza, gyára, pénzintézete és minden közjóra najlamos, 
dolgos polgársága volt. A város vezetésében képviselve volt minden társadalmi réteg, s ezt a 
demokratikus irányt áthatotta a rend és szabadság szelleme." így jellemezte Losoncot (ma 
Lucenec) történetének összefoglalója, Scherer Lajos gimnáziumi tanár. (Ö szerkesztette 
Losoncon az 1920-1930-as években a szlovenszkói „újarcú magyarok" sajtóorgánumát, a Mi 
Lapunkat.) 

Hogy Losonc 140 évvel ezelőtti pusztulásának mértékéről pontosabb képet kapjunk, 
érdemes a fenti jellemzést részletezni; Losonc a forradalmat megelőző években valóban 
Nógrád vármegye legjelentősebb városa volt, úgy gazdasági, mint művelődési szempontból. 
Lakosainak száma 1847-ben 4034, ebből 794 református. A reformátusok tartották fenn -
akkor már 250 éve - a megye, sőt a közeli s távoli környék legjelentősebb művelődési 
intézményét, az akkor fénykorát élő líceumot, azaz egyetemi továbbtanulásra közvetlenül 
feljogosító gimnáziumot. Az iskola 4000 kötetes könyvtárának alapítói közt számos 
művelődést támogató losonci nemes és polgár mellett ott találjuk Kármán József apját, 
Ráday Pál fiát is. 

Az 1833-ban alakult - a kisdedóvóval közös épületben működő - kaszinó könyvtára, 
újságai, csakúgy mint az evangélikusok könyvtára is az akkoriban fellendülő közművelődést 
szolgálták. A magánkönyvtárak között Kubinyi Ferenc természettudós, közéleti ember 
könyvtára volt híres. A városban Pelikán címmel (ez a város címere) hetilapot jelentettek 
meg. 1836-tól műkedvelő színtársulat szolgálta a szórakoztatást és - bevételeivel - a 
jótékony célokat: nemcsak a városi óvodát, ae a Pesti Magyar Színházat is támogatták. A 
népoktatás segítésére hozták létre a Nemzeti Intézetet, Kármán szellemében tevékenykedett 
az ifjúsági Nyelvművelő Társaság. 

A pezsgő kulturális élettel párhuzamosan jelentős gazdasági tevékenység folyt a városban. 
Országos hírűek voltak - a Felföld és Alföld cserekereskedelmének helyszíneként - a losonci 
vásárok. A lakosság többsége iparból élt. Céhekbe tömörülve 886 iparos dolgozott. A 
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