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A költő és katona

Zrínyi Miklós könyvtára



Gróf Zrínyi Miklós

(1620‒1664)

költő, katona, hadtudós, 

államférfi



Csáktornya, 

a Zrínyiek

vára és 

központja 

egykor és 

napjainkban



„Zrínyi Miklós könyvtárának ismerete 

a Zrínyi-kutatás egyik kulcsa. Az ország 

délnyugati szegletében, a »török 

torkában« élő költőnek, politikusnak és 

hadvezérnek kevés alkalma volt 

intézmények vagy más magán-

személyek könyvgyűjteményeiben 

időzni, olvasmányanyagát 

túlnyomórészt várában őrzött és 

fejlesztett saját könyvtára szolgáltatta. 

Aki a csáktornyai bibliotheca köteteit 

olvassa, az birtokába jut annak a 

műveltségnek, mellyel Zrínyi rendel-

kezett, otthonosan fog mozogni 

gondolatvilágában, megismerheti 

műveinek forrásait, irodalmi 

mintaképeit.”

Klaniczay Tibor

A zágrábi Zrínyi könyvtárat 

feldolgozó kötet borítója.

(Szerkesztette Klaniczay Tibor. 

Argumentum Kiadó-Zrínyi 

Kiadó, Budapest, 1991.)



A csáktornyai 

könyvgyűjtemény 

korabeli 

katalógusa



Bibliotheca Zriniana

1662. október 10. -- Catalogus omnium librorum Bibliotecae

Chaktorniensis (423 tétel)

Nacionalne i sveučiliśne knjižnice, Zagreb – 529 fennmaradt kötet 

Elkallódott kötetek száma – 202 db

Történetileg kialakult könyvtáregyüttes – < 731 kötet (több mint 

1000 mű!) 



Könyvek 

Zrínyi Miklós 

könyvtárából



A könyvek 

elhelyezése a 

Zrínyi-

könyvtárban

(rekonstrukció)



A Zrínyi-könyvtár szakrendi beosztása és 

kötetszámai
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Nacionalne i sveučiliśne

knjižnice, Zagreb



Zrínyi Ádám (1662‒1691) a 

Zrínyi-könyvtár  egyetlen 

korabeli ábrázolásával.

Tobias Sadler rézmetszete,  

1676‒1679

A könyvtárában dolgozó

Zrínyi Miklós  Haranghy Jenő
fametszetén, 1942



Zrínyi Miklós könyvbejegyzései



„Elég volt Istennél Ábrahám jó kedve,

Fiának halála, mert meg volt engedve:

Másképpen vagyok én Istentül büntetve,

Avagy talán inkább Istentől szeretve.

Meglátá kis Izsákot és megszereté,

Kar-angyalok köziben el is viteté,

Ezt az áldozatot menyben helyhezteté,

Paradicsom kertiben űtet teteté.

Tudom, miért köllött most szintén az Urnak,

Paradicsom kertiben kis virág Izsák,

Tavasszal ugyanis virágot plántálják,

Ütet is most ültetik kisded angyalkák.

Virágjában megmarad mindenkor ottan,

Itt penig az földön lett volna hervadtan,

Ottan örök öröme neki az Urban,

Itt búbánat űtet verné világban.”

(Elégia Izsák fia halálára, 1659)



Könyv, könyvtár, mű
és spiritualitás

Világi könyvtár (szakbeosztás, gyűjteményi kör, Theologici szak 

hiánya) – spirituális érdeklődés és hatások

• Protestáns (!) és katolikus kegyességi irodalom, velencei 

szabadgondolkodók köre (Ismeretlenek Akadémiája)

• VIII. Orbán pápa verseskötete (Poemata),

Zrínyi Miklósnak szóló ajánló sorokkal 

• Bibliái – költői és prózai művei forrásai

• Jelmondatai/exlibrisei „Sors bona nihil aliud”



„Hős nemzedék csak hős 

ivadékot ád… /

Bérci sas nem költ soha 

gyáva galambfiókát”

Horatius: Ódák IV. 

(Grigássy Éva ford.)



Zrínyi Miklós exlibrisei

(Elias Widemann rézmetszete 1646, ill.  1652)



A modern spiritizmus: „a szellemekről szóló tan, és a lélek halhatatlan-

ságának bizonyítéka; kutatja az ember létezésének okát, származását és

végrendeltetését; foglalkozik továbbá a természetben előforduló rejtelmes

tünemények törvényszerüségével, az embereknek cselekményeikért való

felelősségével és végre a két létállapot, t. i. a földi és más világi lények vagy

is emberek és szellemek egymásközti közlekedésével.”

(Mikos János: A spiritizmus feladata, 1897.)

Zrínyi a szellemvilággal való kapcsolatról:

• „magyar vitézeknek dicsőséggel földben temetett csontjai és azok 

nagy lelkeinek árnyékjai… nem hadnak nékem alunnom, mikor 

kévánnám, sem henyélnem, ha akarnám is.” Vitéz hadnagy, 

Dedicatio

• „Olvastam ollyant is, hogy az Isten a lelkeket egyszer s mind 

teremtette, és hogy azok a levegőben járnak, azok osztán a mi 

jövendőnket jobban látják, hogysem a mi lelkünk, amely testi 

felyhővel be van homályosítva, és azok, mivel szympátiája vagyon 

egy léleknek a másikkal, adnak oly jelt nékünk vagy álom által, vagy 

valami más láttat által, hogy őrizzük magunkat.”  Vitéz hadnagy , 17.



Zrínyi könyveiből és munkáiból kirajzolódó 

szellemiség

• Elhívással rendelkező költő és államférfi

• Inspirált feladat

• Krisztus követése, imitatio Christi –

vértanúság eszme, mártírium felvállalása 

(Syrena-kötet Feszület-himnusz, Peroratio)

• Önkéntes áldozat vállalása

• Próféta szerep

• Őrálló

• Sors érterlmezés (az isteni elrendelés és az 

egyén viszonya, a szabad akarat szerepe)

• Heroikus kegyelemhit: az isteni kegyelem és 

a gondviselés működése az emberi 

történelemben





Köszönöm a figyelmet!


