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Ön hogy látja, miért idézzük gyakran a 
spártaiakat, és tudunk keveset Zrínyiről?
Dr. H. J.: Leonidász spártai király szobra ott 
van Spártában. A nyugati világban minden 
művelt ember tud róla, s arról is, hogy akik a 
csatában meghalnak, lelki és morális értelemben 
még lehetnek győztesek. A költő Zrínyi Miklós 
dédapját magyar Leonidásznak nevezte. Telje-
sen tisztában volt azzal, hogy az lesz hős, akit 
erre lelke ráviszi, s akinek példája közismert. 
Az a küzdelem, amely Szigetvárott 1566-ban 
lezajlott, szinte egész Európában ismert volt, 
vele együtt a várvédők hősiessége is. A déd-
unoka olyan remek költő volt, hogy szavakból 
ércnél maradandóbb emlékművet állított nagy 
elődjének. Ez máig hatóan szellemi talapzata a 
magyar nemzeti öntudatnak.  

Hogyan lehet a mai magyar társadalom 
számára közelebb hozni Zrínyi és vitézei 
hőstettét?
Dr. H. J.: Nehéz, mert a hagyományos magyar 
erények, köztük a katonai virtus, kiveszőben 
vannak. De a történelmi ismeretek is nagyon 
megkoptak az elmúlt évtizedekben. Ez persze 
nem csupán magyar, hanem a nyugati világban 
is jól tapasztalható jelenség: sőt, onnét köszön-
tött be hozzánk. Zrínyi Miklós és vitézei példája 
arról szól, hogy nehéz helyzetben is helyt kell 
állni. Ha valaki ismeri a magyar múltat, tudja, 
mily sok Zrínyi Miklósunk volt, s mily sokra van 
szükségünk, hogy népünk sokkal eredménye-
sebb legyen, mint amilyen most. Ehhez persze 
odüsszeuszi furfangra is szükség van, muta-
tott rá többször a költő dédunoka. Tanulás és 
isme ret bővítés nélkül semmire sem megyünk, 
tehetjük hozzá a 21. század elején. 

Hogyan tudná tömören megfogalmazni a 
„Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékév 
céljait?
Dr. H. J.: A legfontosabb az, hogy kegyelettel 
emlékezzünk meg a szigetvári hősökről a törté-
nelmi emlékévben. Ezt szolgálja 2016. szeptem-
ber 7-én, Zrínyi Miklós halálának napján, este 6 

órakor az a nemzeti kegyeleti nagygyűlés, ame-
lyen felidézzük a 450 évvel ezelőtt történteket,
és szónokok szólnak arról, hogy miért kincse ez a 
magyar nemzeti emlékezetnek és nemzeti tudat-
nak. Aznap reggel Áder János köztársasági elnök 
vendégeként a horvát és a török államfő vagy 
kép vi se lője is ellátogat Szigetvárra. A magyar és 
a horvát elnök Zrínyi Miklós, a török pedig Szulej-
mán szultán emléke előtt fog tisztelegni, aki pár 
órával Zrínyi Miklós eleste előtt, sátrában hunyt 
el a szigetvár-turbéki szőlőhegyen. 

Milyen gondolatok mentén állították össze 
az ünnepi év programját? 
Dr. H. J.: Az emlékévben arra törekedtünk, 
hogy a Szigetvárhoz köthető történeti és irodalmi 
hagyományt megtisztítsuk az oda betüremkedő 
gazoktól, legyen 21. századi új Zrínyi-kép, és az
országban mindenkinek igyekeztünk megmagya-
rázni, hogy mindenkinek el kell mennie Sziget-
várra. Szigetvár nemcsak a szigetváriaké, hanem 
az egész nemzeté határon innen és túl. Számos 
olyan színpadi produkció is készült, amellyel 
Mikszáth Kálmán Új Zrínyiászához hasonlóan kö-
zelebb akarjuk hozni a 450 évvel ezelőtti világot a 
mai korhoz. Szorosan együttműködtünk a horvát-
országi Zrínyi Emlékbizottsággal, de rendeztünk 
konferenciát Bécsben és Isztambulban is. 

2011 óta Szigetvár a Leghősiesebb Város 
– „Civitas Invicta” címmel büszkélked-
het, amit feltétlenül megérdemelt. Mi 
min den újdonsággal találkoznak majd a 
városba látogatók?
Dr. H. J.: Az emlékévben Szigetvár megkapja 
a „nemzeti emlékhely” címet. Megkezdődött a 
vár felújítása, amely azonban csak 2017 végére 
fejeződik be. De hamarosan új Zrínyi-szobor 
lesz a várban, és új Zrínyi-kiállítás is nyílik. 
Szigetvár épül és szépül, mindenki teszi, amit 
tud. A város zeneiskolája, amelynek tanárai 
és diákjai Szigetvárott az emlékév lelkét jelen-
tik, augusztus 26–27-én 1566 perces zenés 
hajózással a Balatonon Guinness-rekordot 
akarnak beállítani. 

Ön több országban teljesített diplomáciai 
szolgálatot, legutóbb éppen Törökország-
ban. Hogy látja, az Emlékév milyen le he tő-
sé gek előtt nyit utat a horvátok, törökök, 
magyarok számára?
Dr. H. J.: Az Emlékév eddig nagyon sokat 
lendített a magyar-horvát kapcsolatokon. A 
Zrínyi-örökség összeköt bennünket, s emlé-
keztet az egykori állam- és sorsközösségre. 
Május elején a horvát média több napig azt 
csodálta, hogy Kőnig Frigyes professzor úr 
közel száz 16-18. századi horvát várat re-
 kon st ruált, amelyet könyvben is közread-
tunk. Történészkonferenciánkon pedig az de-
rült ki, hogy a magyar fél nagyon komolyan 
veszi a horvát világ históriáját, s nagyon 
biztató együttműködések vették kezdetü-
ket. A török helyzet a július 15-i puccskísér-
let és az azt követő események miatt nem 
kedvez az Emlékévnek. Szigetvár ismert 
minden török számára. Én úgy látom, hogy 
Szigetvárott egyre több a török látogatók 
száma, de a magyaroké is. Szulejmán szultán 
egykori sírhelye, türbéje alapfalainak megta-
lálása pedig régészeti világszenzáció.  

Mivel inspirálná azokat, akik korábban 
kevés érdeklődést mutattak a 16. száza-
di történelmünk kiemelkedően fontos 
ese ményei iránt, hogyan változtassanak 
ezen a gyakorlaton és vegyenek részt mi-
nél több eseményen, az Emlékéven?
Dr. H. J: Nagyon kérem, utazzanak el Sziget-
várra, és természetesen Mohácsra, Siklósra 
és Pécsre is. Vigyék el a gyerekeket és az uno-
ká kat, ahogyan a mi nemzedékünknek még 
természetes volt, hogy bejártuk a történel mi 
emlékhelyeket. A személyes találkozás a múlt 
megfogható emlékeivel mindig lélekmelen gető. 
Azoknak a fi ataloknak pedig, akik ér dek lőd nek 
a múlt iránt, építően inspiráló. Ha bele fá-
rad  tak a múlt emlékeibe, tehetnek mást is: 
tú ráz hat nak a Zselicben, csobbanhatnak a 
szi get vári gyógyvízben, és a helyi jó borokat is 
meg kós tol hatják. n

Kegyelett el emlékezzünk a szigetvári hősökre
Gyakran idézzük a hősi halált halt katonák sírfeliratát: „Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a 
spártaiak nak: Megcsele kedtük, amit megkövetelt a haza.” Nem ritkán használjuk a szófor-
dulatot: kirohant, mint Zrínyi. Ám Spártáról alig valamit tudunk, és a Zrínyi vezette katonák 
hős tetteiről sem eleget. Dr. Hóvári Já nos sal, a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékév 
Emlékbizott ságának elnökével arról beszélgettünk, az Emlékévben mi minden segíti a méltó 
és hiteles Zrínyi-kép megrajzolását.
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Moravetz Levente fejében megfogalmazódott 
egy pompás terv, látta maga előtt a szigetvári 
hőst, akit musicalben mutat be a színházszere-
tő közönségnek. 1992-ben kezdte szervezni az 
előadást, a munka többször megfeneklett, őt 
viszont nem olyan fából faragták, hogy fel adja. 
2009-ben a terv valósággá vált, a 150 sze rep lőt 
megmozgató musicalt bemutatták. A szí nész-
ként indult, író-rendező Moravetz Leven té től 
megtudtuk, a Zrínyi 1566 című művet Szi get-
várra írta, arra a helyszínre, ahol a szigeti hő sök 
vére folyt, oda, ahol annak idején nem a jelen-
legi, hanem egy földvár állt, de ez cseppet sem 
változtat a tényen, hogy a hős várvédők vére ott 
hullt a földre a mai vár területén. 
„A Zrínyi 1566-ot számos színpadon és helyszí-
nen bemutattuk már, és mondhatom, nagy 
si ker rel, de azt a hangulatot, amit Szigetváron 

átél az ember, soha nem felejti el” – meséli. 
Az elő adásra érkezők rendre arról számolnak 
be, olyan különleges hangulata van a helynek, 
hogy futkározik a hátukon a hideg. A rendező 
a szabadtéri színházi forma iránti vonzódását 
azzal magyarázza, hogy a görög színház is 
szabadtéri volt, tehát a szabadtéri színjátszás 
ősi hagyománnyal bír. Ezért is mutatták be az 
Egri csillagokat az egri várban, a Zrínyi 1566 mu-
sicalt Szigetváron, és A Fejedelem című darabot 
a sárospataki Rákóczi-várban. Arra pedig, hogy 
miért a musical az ideális műfaj az olyan veretes 
történelmi drámák elmesélésre, mint a Zrínyi, 
Moravetz Levente így reagált: „Szeretném elérni 
azt a korosztályt, amely a Szigeti veszedelmet 
kellemetlen kötelességként forgatja, esetleg el 
sem olvassa, bár kötelező irodalom a középisko-
lában. Ám ha ezt a fontos történetet jó zenével 

kínáljuk nekik, akkor szívesen megnézik. Persze 
az sem közömbös, hogy kik a társaim a darab-
jaimban, és a Zrínyi gárdája különösen pazar, né-
hány művész a teljesség igénye nélkül: Sasvári 
Sándor, Szomor György, Csengeri Attila, Dévényi 
Ildikó, Vermes Tímea.” A darabíró-rendező a mű-
vészek felsorolásánál nem véletlenül használja 
a gárda szót, ugyanis a szigetvári előadásra át-
jönnek Csáktornyáról a horvát gárda tagjai, akik 
szintén részesei lesznek a produkciónak. 
Azt, hogy Moravetz Levente jó úton jár, mi sem 
bizonyítja jobban, mint a tény, hogy honlapjuk-
ra több mint 900 ezren látogattak el. Ami 
pe dig a gyerekeket illeti, azt kérték az egyik 
isko la igazgatójától, hogy ünnepségeiken ne 
csak a Himnuszt, hanem a Zrínyi 1566 fi náléjá-
nak dalát, a Ha van közös akarat című dalt is 
eléne kel hessék. n

Ha van közös akarat
Darabokat ír, rendez, imád színházat csinálni, rajong a szabadtéri előadásokért, kü-
lönösen elkötelezett a magyar történelem kiemelkedő eseményeit feldolgozó zenés 
darabok iránt. Nem csak beszél róluk, meg is csinálja őket. Nevéhez kapcsolódik 
az Egri csillagok, a Zrínyi 1566 és A Fejedelem című musical. Szeptember hetedike 
környékén minden évben felcsendülnek valahol a Moravetz Levente rendezte Zrínyi-
musical hangjai, idén talán még az eddigieknél is ünnepélyesebben.

Zrínyi 1566

Mekkora az irodalma Zrínyi Miklós, a szi-
geti hős alakjának? 
J. Z.: Hatalmas irodalmi és történeti szövegha-
gyo mánya van Zrínyi  hőstettének. Már köz vet-
le nül az 1566-os ostrom után keletkeztek írott 
feldolgozások magyar, latin, horvát, német, 
később spanyol nyelven. Wittenbergben 1587-
ben kiadták a hősiességéről szóló, latin nyelvű 
szövegeket. A szigeti küzdelem megjelent a 
hor vát és magyar nyelvű népköltészetben is. A 
legismertebb feldolgozás az 1645–46 telén ke-
letkezett Szigeti veszedelem, a dédunoka Zrínyi 
Miklós verses eposza, amelyet a költő-hadvezér 
testvére, Zrínyi Péter horvát nyelvre ültetett át. 

Kölcsey Ferenc és Vörösmarty Mihály egyaránt 
történeti költészetük fókuszába emelték Zrínyit. 
Később, a 19. század utolsó éveiben nagy sikert 
aratott Mikszáth Kálmán Új Zrínyiásza, de olyan 
erejű regény, mint Gárdonyi Géza Egri csillagok 
című műve, a szigeti várvédőkről nem született. 

A Magyar Napló, a Magyar Írószövetség 
havonta megjelenő folyóirata vers- és 
novellapályázatot indított az Emlékévhez 
kapcsolódóan. Milyen eredménnyel zárult 
a pályázat?
J. Z.: A szépirodalmi pályázatra olyan 
versekkel vagy novellákkal lehetett jelent-

kezni, amelyek a mai kor szemével állítanak 
emléket Zrínyi Miklósnak  és mártírtársai-
nak. Közel harminc irodalmi mű érkezett be, 
a kiváló műveket alkotott díjazottak névsora 
a szigetvári, szeptember 10-ei eredményhir-
detéskor lesz nyilvános.

Milyen irodalmi művek fognak megjelenni 
az Emlékév tiszteletére?
J. Z.: Az Emlékév jó alkalmat kínált arra, hogy 
Zrínyi Miklós alakjára felhívjuk a kortárs iroda-
lom és irodalomtörténet  fi gyelmét. 2016. július 
9–10-én konferencia volt Szigetváron, ahol 
írók, költők, történészek, irodalom- és zenetör-
ténészek, képzőművészek gyűltek össze a vár 
Dzsámi termében, hogy a Zrínyi-hagyományok 
21. századi értelmezéséről cseréljenek eszmét. 
A konferencián elhangzott előadások szövegét 
a Magyar Napló folyamatosan teszi közzé. 
A szeptemberi szám melléklete, amely teljes 
egészében Zrínyiről szól, a pályadíjas művek 
mellett három fontos tanulmányt közöl: Pálffy 
Géza történész, Tüskés Gábor, illetve Szörényi 
László irodalomtörténészek munkáit. Az Emlék-
év legfontosabb anyagait könyvgyűjteményben 
is közzé kívánjuk tenni. n

Új irodalmi alkotások, 
fontos tanulmányok születt ek
Új irodalmi alkotások, 
fontos tanulmányok születt ek
Új irodalmi alkotások, 

Az Emlékév egyik célja, hogy Szigetvár hiteles történetét mindenki 
megismerje, ezért a szervezők arra törekszenek, hogy minél több 
értékes irodalmi mű, tanulmány középpontjában álljon a szigeti 
hős alakja. Az ünnepi év kiadványairól Jánosi Zoltán irodalomtörté-
nészt, a Kölcsey Társaság elnökét kérdeztük. 
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Miért kell pontosan értenünk Zrínyi 
Miklós, a szigetvári hős korát, világát?
Dr. F. P.: Elsősorban azért, mert elfelejtettük, 
másrészt azért, mert Zrínyi helytállása akkor 
és azóta is példaértékű. Abban a korban élt, 
amikor Szulejmán hatalomra lépett, és szinte 
azonnal megkezdte nyugati hódításait Bécs 
és a Német-római Birodalom elfoglalására. 
Az 1521-ben indított offenzíva következtében 
előbb a déli részeken, majd az ország bel-
sejében lévő várak estek el. Szulejmán nem 
akart elfoglalatlan erősséget maga mögött 
hagyni, ezért minden magyar várnak óriási 
jelentősége volt. Szigetvár a magyar védelem 
egyik kulcspontja lett. Az 1560-as évek első 
felére a törökök meg értették, hogy ki kell ik-
tatniuk Zrínyit, és el kell foglalniuk Szigetet és 
Gyulát ahhoz, hogy stabilizálhassák uralmukat 
Magyarországon. 

Milyennek írná le a szigeti hőst és a 
katonáit?
Dr. F. P.: Zrínyi azon kevesek közé tartozott, 
aki soha nem ingott meg, soha nem kötött al-
kut a törökökkel, mert tudta, hogy a meghódo-
lás az identitás elvesztésével jár. Látta, hogy 
azok, akik meginogtak, vazallusként előbb-
utóbb elvesztették a birtokaikat. Egyébként tu-
datosan szaporította saját birtokait, és abban, 
hogy elvállalta a szigetvári kapitányságot, azok 
védelmezése is fontos szerepet játszott. Zrínyi 
megalkuvást nem ismerő személyiség, katonái 
pedig kemény és elszánt harcosok voltak.

Mik voltak a szeptember 7-i heroikus 
kiro hanás előzményei?
Dr. F. P.: 1566. augusztus 5-én zárták körül 
a vá rat a törökök 50 ezres sereggel. Velük 
szem ben 4500 várvédő állt, akikből 2500 volt 
ka to na, a többi városlakó. Az Almás-patak 
mo csaras területéből tavat duzzasztottak, és 
ez fogta körül az Újvárosból, Óvárosból, külső 
várból és belső várból álló Szigetet. Az egyes 
részeket hidak kötötték össze. A törökök a déli, 
szárazföldi oldalról támadtak, és céljuk az volt, 
hogy egyenként foglalják el a „szigeteket”. A 

tavat lecsapolták, földből, gerendából stb. sán-
cokat építettek, és így, lépésről lépésre haladva 
szeptember 5-re eljutottak a belső várig. Ekkor 
három választása maradt Zrínyinek: megadja 
magát, védekezik és bent ég katonáival együtt, 
vagy pedig kitör, és a túlerővel harcolva esik el. 
Az utóbbit választotta. Mindezt a csodával ha-
táros módon életben maradt Cserenkó Ferenc, 
Zrínyi apródjának leírásából tudjuk. A törökök 
meglőtték, majd lefejezték a rájuk rontó Zrínyit, 
és fejét lándzsára tűzve körbehordozták a 
táborukban. Nem tudjuk, hogy Zrínyi szándéka 
szerint történt vagy véletlenül, de amikor a 
törökök betörtek, a belső várban felrobbant a 
lőporraktár, és megölt háromezer törököt. 

A kirohanásnak milyen következményei 
voltak?
Dr. F. P.: A szigetvári katonák hősi, megalku-
vást nem ismerő magatartása olyan morális 
tőke volt, amelyből a következő századok ma-
gyarjai rendkívül sokat merítettek. Fontos volt, 
hogy a szigeti hős dédunokája megírta a Szigeti 
veszedelem című eposzt, és ezzel Zrínyit és 
katonáit az őket megillető helyre állította.

Hogyan jellemezné az oszmán birodalom 
fejét, Szulejmán szultánt?
Dr. F. P.: Belső források hiányában csak a 
tet  tei alapján következtethetünk jellemére, szel-
le mi képességeire. A törökök tudatos vezérnek, 
jó stratégának tartják. Én nem így látom, szerin-
tem nem volt elég okos. Logikus volt, hogy 

trónra lépése után nyugat felé fordult, mert a 
birodalom népe ezt akarta, de eltaktikázta ma-
gát. Túl sok frontot nyitott, s egy idő után nem 
tudta eldönteni, mi a fontos, seregei egyszerre 
öt-hat fronton álltak harcban. Utolsó (sziget-
vári) hadjárata idejére a birodalom anyagi 
erői is kimerültek. Szigetvár szimbolikus hely, 
való já ban itt buktak meg végleg Szulejmán világ-
birodalmi tervei.

Tavaly decemberben világszenzáció volt, 
hogy az ön társvezetésével dogozó kuta-
tócsoport megtalálta Szulejmán sírkápol-
nájának maradványait, egészen másutt, 
mint korábban sejtették a régészek. Hol 
tart ma a feltárás?
Dr. F. P.: A kutatást 2013-ban indították pé-
csi kollégák. Geofi zikai módszerek segítségé-
vel meghatározták a türbe valószínű helyét, és 
így tavaly Turbékon megtaláltuk a sírkápolna 
alapfalait. Ekkor még csak 95%-os biztonsággal 
lehetett állítani, hogy ez volt a szultán átmeneti 
nyughelye. Idén azonban feltártuk a mecsetet és 
a derviskolostor egy részét is, így ma már biztos, 
hogy a türbét találtuk meg elsőként. Örömünkre 
az összes épület ott jött elő, ahol vártuk. Arra 
számítunk, hogy hamarosan kiáshatjuk az őrség 
egykori laktanyájának falait is.

Mit gondol arról, hogy a Szulejmán című 
török tv-sorozat erős szimpátiát vált ki 
a nézőkből?
Dr. F. P.: Azt, hogy ez nemzeti tragédia. Igaz, 
hogy az utolsó 300 évben kettős módon ítéltük 
meg a törököket, mert idővel fegyverbarátok 
lettünk. A mostani helyzet azonban elborzaszt; 
gyakran kerülök olyan helyzetbe, hogy beszél-
getőtársaim az Árpád-ház nevét sem ismerik, 
de a török történelemről „szakértő” kérdéseket 
tesznek fel. Lassanként török szemmel nézik 
azt a kort, amely a magyar helytállás legszebb 
példáit nyújtja. Alig várom, hogy készüljön 
végre hasonló magyar fi lm, amelynek révén a 
nézők a magyar történelemmel is ilyen erővel 
azonosulhatnak. 

Melyik az ön legkedvesebb története 
ebből a korból?
Dr. F. P.: 1545 tavaszán a szegedi törökök 
bot büntetésre ítéltek egy magyart. Ekkor a 
bí róik vezetésével a magyarok mintegy százan 
a kádi ra (a török bíróra) rontottak, és közölték 
vele: ne merjen a dolgaikba avatkozni, „mert a 
ma gyar nem hagyja, hogy megverjék”. n

A magyar nem hagyja, hogy megverjék
Zrínyi és harcosai lovon törtek ki a szigeti várból. Szulejmán szultán nagyszerű 
had vezér, stratéga volt. Mindkét állítás bátran nevezhető valótlannak. Sok más 
tény is elferdült a szigeti kirohanás óta eltelt 450 év során. Dr. Fodor Pált, az MTA 
Bölcsészet tudományi Kutatóközpontjának főigazgatóját, történészprofesszort arra 
kértük, ossza meg velünk Szigetvár hiteles történetét, jellemezze fontos alakjait.
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Szabó Tamás művei felismerhetőek, mindig 
megmozgatják a fantáziánkat. Ilyen például a 
Salgótarjánban látható 56-os emlékmű. A bronz-
ból készült emberalak mintha lebegne, nyitva 
hagyja számunkra a kérdést, elfut és megmene-
kül, vagy elesik és meghal. Hasonlóan szívszorí-
tó műve a budapesti Dob utcában látható, Carl 
Lutz előtt tisztelgő szobor, amelynek egyik alakja 
a levegőben, szalagon repülő ember, másik a 
földön fekszik, mindketten kezüket nyújtják egy-
más felé. Szabó Tamás művészetében a 2000-
es évek eleje fordulatot hozott, ekkor kezdte 
foglalkoztatni a kovácsolt vasszögek kínálta 
lehe tő ség szobrai megalkotásában. 
A rendkívüli mesterségbeli tudással és különle-
ges érzékenységgel alkotó Szabó Tamás a 
közelmúltban készült el Zrínyi-szobrával. A 
mű keletkezésének körülményeit fi rtató kérdé-
seinkre a mester elmondta, alapos felkészülés 
előzte meg a munkát, elsőként történészekkel 
be szél ge tett a Zrínyi-féle kirohanás jelenkori 

tör té nel mi kutatásainak eredményeiről. Számos 
régi képet, metszetet megnézett, régi mesterek 
műveit tanulmányozta. Például Velázquez híres 
képe, a Breda átadása is hatással volt a benne 
formálódó mű megalkotására. Ezt a művet Las 
lanzas – A lándzsák címen is ismerjük. A kép azt 
a jelenetet ábrázolja, amikor a győztes spanyol 
hadvezér hosszú ostrom után átveszi a Német-
alföld déli határait védő holland erődítmény kul-
csát a vár feladását tovább elkerülni nem tudó 
várkapitánytól. Velázquez képén a győztesek 
lándzsáinak hegye felfelé, a veszteseké lefele áll.
Szabó Tamás járt Szigetváron, ahol megtudta, 
hogy a belső vár, ahova a várvédők visszahú-

zód tak, kicsit máshol volt, mint azt korábban 
gon doltuk. Végül megérlelődött a kompozíció 
lé nye ge, a művész azt a lélektani pillanatot 
akar ta megragadni, amikor felmerült az a kér-
dés, hogy ha a várvédők maradnak, bent égnek 
a várban, ha kitörnek, meghalnak. A szoborcso-
port, egy főalak és körülötte a katonái alkotta 
tömeg, azt sugallja, együtt vagyunk, együtt 
megyünk a halálba. A szigetvári hős és katonái 
nem lovon törtek ki a várból, hiszen az ostrom 
végére nem maradtak lovaik.
Szabó Tamás brutális mennyiségű lándzsát 
és dárdát helyezett el a kompozíció tetején.
Az irdatlan lándzsaerdő irdatlan erőt mutat. A 
mű 10-13 főből áll össze, a főalak körplasztika, 
magassága a lándzsákkal 350 cm, teljes mérete 
a posztamenssel együtt pedig 500 cm. Míg sze-
gecses műalkotásai esetében 10 cm-re állnak ki 
a szögek, a Zrínyi-mű esetében a lándzsaerdő 
jóval hosszabb, növeli a teret, a szobor tömegét.
A művész szerint Zrínyi pozitív, példamutató ember 
volt. Olyan, akiért érdemes tűzbe men ni. Bronz-
ból készült szoboralakja ordít, kö rü löt te félig le-
hajló fi gurák tömege látszik. A lé nyeg: az egység. 
A magyarok és horvátok sz á má ra Zrínyi közösség-
teremtő erő volt, nem hagyták ott a katonái. n

A szigetvári várban szeptember 7-én avatják fel Szabó Tamás Munkácsy 
Mihály-díjas szobrászművész Zrínyi-szobrát. A mű a hadvezért és harcosait 
ábrázolja, a közösségről és az áldozatvállalásról szól.

Közösségteremtő hős lándzsaerdőben

Mit jelent a zeneszerző számára, ha felké-
résre ír zenét?
V. J.: Rendkívül inspiráló, hogy érdekel má-
sokat, amit a témával kapcsolatban gondolok. 
Ritkán esik egybe, amire felkérést kap és az, 
amivel éppen foglalkozik a zeneszerző. Az 
ember ilyenkor félreteszi, amit csinál. 2015 
végén kaptam felkérést a Zrínyi-oratórium 

megírására és rögtön elkezdtem keresni hoz-
zá a megfelelő szöveget.

Milyen ihletadó szövegekre bukkant a szi-
geti hőssel kapcsolatban?
V. J.: Tekintve, hogy vokális kompozícióra szólt 
a felkérés, az ihletet nagymértékben meghatá-
rozza, hogy az ember milyen szövegeket talál 
a darabhoz. Zrínyi esetében adta magát, hogy 
dédunokája, a költő Zrínyi munkájából, a Szigeti 
veszedelem című eposzból állítsam össze a szö-
veget. Aztán, ahogy haladtam a munkával, egyre 
több versre, sorra, inspiráló részletre találtam, 

így a Szigeti veszedelemből csupán félsorok, 
olykor szavak szerepelnek benne. A költő Zrínyi 
verseiből is kerültek a szövegbe, ahogy a Ne 
bántsd a magyart, Az török áfi um elleni orvosság 
című röpirata elé írt mottó is erősen inspirált: 
Sors bona, nihil, aliud, ami azt jelenti, jó szeren-
cse, semmi más. Valójában kompiláció a szöveg.

Műveinek gyakori ismertetőjegyei a szelle-
mes megoldások és a humor. Gondolom, 
ezeket most nem használhatta.
V. J.: Írtam már olyan oratóriumot, ami teret ad 
a zenei és verbális humornak, de ez a téma nem 
kínált ilyen lehetőséget. Ami eltérhet a szokvá-
nyos megzenésítéstől, hogy stílusában sokféle 
zenét választottam a szövegekhez. Egészen a 
könnyűzene határáig elmerészkedtem.

Amikor komponál, konkrét zenekarban, 
kórusban, énekesekben gondolkodik?
V. J.: Amikor elkezdtem a munkát, fontos volt 
számomra, hogy ne férfi karra, hanem vegyes 
karra komponálhassak, mert az több lehetősé-
get kínál. Tenorszólistát is írtam a darabba, és 
amikor írtam, Fekete Attila tenorista hangjára 
gondoltam. Úgy tudom, ő fog énekelni az októ-
beri bemutatón. n

Vajda János Kossuth-díjas zeneszerző operáiért rajong a közönség. 
Szépséges oratórium megírására ihlette Lukács evangélista szövege, 
amelyből a Magnifi cat született. A 16. századi cipész-mesterdalnok 
Hans Sachs költeménye alapján pedig a Szent Péter meg a zsoldosok 
című oratóriuma készült. A zenebarátok örömére Vajda János 

ka pott felkérést, hogy a szigeti hős emlékét zenébe foglalja. A zeneszerzővel a Zrínyi-
ora tó rium megírásának körül ményeiről beszélgettünk.

Zrínyi – kantáta szimfonikus zenekarra,
vegyes karra és tenorszólóra

„Jó szerencse, semmi más.
Szép és dicsőséges dolog a hazáért meghalni.
A halál még a menekülő férfi t is eléri.
Még szebb a hazáért élni.”

(ZRÍNYI MIKLÓS: NE BÁNTSD A MAGYART)
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Szeptember 5., hétfő – Nemzeti Emlékhely Nap
12:00 Sztélé-avatás (várkapu)
 A Nemzeti Örökség Intézete a szigetvári várat Történelmi Emlékhelyből Nemzeti Emlékhellyé nyilvánítja.
13:00  Emlékérme és Emlékbélyeg kibocsátás (Dzsámi)
 A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Posta Zrt. az Emlékév alkalmából érmét és bélyeget bocsát ki. A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Posta Zrt. az Emlékév alkalmából érmét és bélyeget bocsát ki.
13:00–15:00 Szakmai vezetés Szigetváron és Turbékon
 Hancz Erika ásatásvezető régész és Dr. Kitanics Máté, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa vezeti végig az 

érdeklődőket a Szulejmán-türbe kutatással kapcsolatos helyszíneken.
15:00 Emléktábla-koszorúzás – „Vár Északi Kapu”
 A vár egykori északi kapujánál található Emléktáblát megkoszorúzza a Szent Lázár Lovagrend. A vár egykori északi kapujánál található Emléktáblát megkoszorúzza a Szent Lázár Lovagrend.
17:00 Könyvbemutató – Varga Szabolcs: Leónidasz Magyarországon. Zrínyi Miklós szigetvári hős (1508-1566) (Könyvtár)
19:30 Musical – Zrínyi 1566 (Vár-színpad)
 Moravetz Levente népszerű rock musicalje Sasvári Sándor főszereplésével az eredeti helyszínen, a festői környezetű Vár-színpadon. Moravetz Levente népszerű rock musicalje Sasvári Sándor főszereplésével az eredeti helyszínen, a festői környezetű Vár-színpadon.

Szeptember 6., kedd – Kegyeleti Szentmise Nap
13:00–15:00 Szakmai vezetés Szigetváron és Turbékon
 Hancz Erika ásatásvezető régész és Dr. Kitanics Máté, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa vezeti végig az 

érdeklődőket a Szulejmán-türbe kutatással kapcsolatos helyszíneken.
15:00 Könyvbemutató – Salamon Ferenc: „Látomáskereszt” (Sóház)
16:00  Kiállítás-megnyitó – „Zrínyi-kiállítás” (Andrássy-kastély)
 Az új kiállítás elsődleges célja és feladata, hogy megismertesse a nagyközönséggel Zrínyi Miklóst, a hőst és az embert, a nemzeti 

emlékezetben elfoglalt helyének kialakulását, és azt a nemzetközi, közép-európai kontextust, amelyben értelmezni lehet Szigetvár, 
valamint a Zrínyi-kultusz jelentőségét és történelemformáló szerepét.

17:00 Kiállítás-megnyitó – Somogyi Győző kiállítása (Dzsámi)
 A Szigeti veszedelem Somogyi Győző rajzain keresztül kel életre, majd bemutatják a művész rajzainak felhasználásával készült új  A Szigeti veszedelem Somogyi Győző rajzain keresztül kel életre, majd bemutatják a művész rajzainak felhasználásával készült új 

Szigeti veszedelem című kötetet.
18:00 Kegyeleti emlékező szentmise a Szent Rókus-templomban
19:30 Koszorúzás Horvát Stancsics Márk várkapitány szobránál és a Zrínyi téri (Szigetvár főtere) Oroszlán szobornál
19:30  Musical – Zrínyi 1566 (Vár-színpad) 
 Moravetz Levente népszerű rock musicalje Sasvári Sándor főszereplésével az eredeti helyszínen, a Vár-színpadon.
20:30 Koncert – A Szelindek együttes emlékműsora (Zrínyi téri színpad)

Szeptember 7., szerda – Nemzeti Kegyeleti Megemlékezés Nap
9:00  Hagyományőrző műsorok, KANGAL kutyás bemutatók egész nap a vár melletti külső színpadon
9:30  Elnöki találkozó
15:45  Emléktábla-avatás, „Óváros Északi Kapu”
 A korabeli Óváros északi kapujánál, a Vár utcában emléktáblát avatnak fel.
16:00  Hagyományőrző seregszemle a Zrínyi téren
 Az ország számos hagyományőrző csapata mutatja be Zrínyi korának viseletét, fegyverzetét. Az ország számos hagyományőrző csapata mutatja be Zrínyi korának viseletét, fegyverzetét.
16:30 Könyvbemutató – Hancz Erika: Oszmán kori Szigetvár  (Vigadó)
17:00 Koncert – Magyar-török zene a 16-17. századból Sudár Balázs és együttese előadásában (Dzsámi)
18:00  Nemzeti Kegyeleti Megemlékezés (Vár-színpad)
 Közös megemlékezés Zrínyi Miklós és katonái hősiességéről, emlékbeszédek, szavalatok, közreműködik a Tinódi Vegyeskar.
19:00  Koszorúzás – A Hősi kereszt megkoszorúzása és tűzgyűrű a várfalon
20:00  Filmbemutató – Baltavári Tamás Szigetvár 1566 című animációs fi lmjének premierje (Zrínyi téri színpad)
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Szeptember 8., csütörtök – Török Nap
9:00 Török és magyar zenekarok felvonulása a Zrínyi téren 
9:00  Hagyományőrző és hastáncos műsorok, valamint KANGAL kutyás bemutatók egész nap a vár melletti külső színpadon
11:00  Kerekasztal a hagyományőrzők szerepéről (vár melletti színpad)
11:00  Trabzon nevezetességei a Zrínyi téren
 Szigetvár török testvérvárosa, Trabzon viseletéről és ékszereiről ismert. Szigetvár török testvérvárosa, Trabzon viseletéről és ékszereiről ismert.
12:45–13:30  A turbéki ásatás – Dr. Pap Norbert, a Szulejmán Kutatócsoport vezetőjének előadása (Zrínyi téri színpad)
14:00–16:00  Szakmai vezetés Szigetváron és Turbékon
 Hancz Erika ásatásvezető régész és Dr. Kitanics Máté, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa vezeti végig az  Hancz Erika ásatásvezető régész és Dr. Kitanics Máté, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa vezeti végig az 

érdeklődőket a Szulejmán-türbe kutatással kapcsolatos helyszíneken. 
16:00  Hagyományőrző seregszemle a Zrínyi téren
 Az ország számos hagyományőrző csapata mutatja be Zrínyi korának viseletét, fegyverzetét.
16:30  Kobzos Kiss Tamás Emlékest (Dzsámi) 
17:00  Dóczy Péter: Ébren álmodik a magyar című színdarabja (Zrínyi téri színpad)
 Dóczy Péter műve Zrínyi Miklós alakját napjaink világába illeszti be, könnyed és szórakoztató stílusban.
18:00 Beszélgetés az oszmán hercegnőkkel Dr. Hóvári János közreműködésével (Zrínyi téri színpad)
19:00  KTÜ ÝMECE HORAN – török népi táncbemutató (Zrínyi téri színpad)
 A trabzoni táncbemutató egyben csodálatos ruhabemutató is.
19:30  Musical – Zrínyi 1566 (Vár-színpad) 
 Moravetz Levente népszerű rock musicalje Sasvári Sándor főszereplésével az eredeti helyszínen, a Vár-színpadon.  Moravetz Levente népszerű rock musicalje Sasvári Sándor főszereplésével az eredeti helyszínen, a Vár-színpadon. 
20:00  Filmvetítések (Zrínyi téri színpad)

Szeptember 9., péntek – Horvát Nap
9:00  A vár melletti külső színpadon egész nap hagyományőrző műsorok és KANGAL kutyás bemutatók
13:00  Juranics Lőrincz szobrának megkoszorúzása
13:00–15:00  Szakmai vezetés Szigetváron és Turbékon
 Hancz Erika ásatásvezető régész és Dr. Kitanics Máté, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa vezeti végig az 

érdeklődőket a Szulejmán-türbe kutatással kapcsolatos helyszíneken.
13:30  Zrínyi Miklós szobrának megkoszorúzása a Vigadónál
14:00  Népszerű horvát dalok és kórusok bemutatója (Zrínyi téri színpad)
14:00  A Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Budapest fellépése (Vigadó)
15:00  A Hreljin Vegyeskar műsora (Zrínyi téri színpad)
15:45  Kiállítás-megnyitó – „Navik on žzivi…“ (Örökké él…) – A Csáktornyai Zrínyi Gárda 15 éve (Vigadó)
16:00  Dóczy Péter: Ébren álmodik a magyar című színdarabja (Zrínyi téri színpad)
 Dóczy Péter műve Zrínyi Miklós alakját napjaink világába illeszti be, könnyed és szórakoztató stílusban.
16:30  Tomislav Marijan Bilosnic  Tomislav Marijan Bilosnic'  Tomislav Marijan Bilosnic: Metamorphosis / Maszkok és arc című kiállítása (Sóház)
17:00  Csáktornya és Muraköz megye programja (Zrínyi téri színpad)
17:00  Könyvbemutató – Varga Darkó: „Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih” (Étel, konyha és étkezés a Zrínyiek korában) (Vigadó)
17:00  Szabó András és Erdal Şalikog Szabó András és Erdal Şalikoğ Szabó András és Erdal Şalikoglu estje (Dzsámi)
18:00  Slatina város műsora (Zrínyi téri színpad)
18:00  Szaxofonkoncert és részletek Vajda János Zrínyi-oratóriumából a Szigetvári Zeneiskola és a Honvéd Együttes előadásában (Vigadó)
19:00  Magyarországi horvátok programja (Zrínyi téri színpad)
19:30  Musical – Zrínyi 1566 (Vár-színpad) 
 Moravetz Levente népszerű rock musicalje Sasvári Sándor főszereplésével az eredeti helyszínen, a festői Vár-színpadon.
20:00  Khamoro Táncszínház: Sárközi üzenete (Zrínyi téri színpad)
 Farkas Zsolt és együttese Sárközinek, az Egri csillagokból jól ismert roma szereplőnek állít emléket táncos műsorával. Farkas Zsolt és együttese Sárközinek, az Egri csillagokból jól ismert roma szereplőnek állít emléket táncos műsorával.
21:30  Koncert – Band of Streets
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Szeptember 10., szombat – Magyar Családok Napja
9:00 Hagyományőrző műsorok, KANGAL kutyás és lovas-solymász bemutatók, valamint játszóház egész nap a vár melletti külső 

színpadon és a várban
11:00  Gyerekműsor – A Holló Együttes műsora (vár melletti külső színpad)
11:00  Csatajelenet a hagyományőrző csapatok közreműködésével
12:00  Kitörés
 Hagyományőrzők által bemutatott, történelmileg hiteles rekonstrukció, amely az 1566-os ostrom leghíresebb jelenetének,  Hagyományőrzők által bemutatott, történelmileg hiteles rekonstrukció, amely az 1566-os ostrom leghíresebb jelenetének, 
 a kitörésnek állít emléket. a kitörésnek állít emléket.
13:00  Néptáncgála (Zrínyi téri színpad)
13:00  Irodalmi díjátadás (Dzsámi)
 Átadásra kerül a Magyar Írószövetség díja a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékévvel kapcsolatos pályázat nyerteseinek. Átadásra kerül a Magyar Írószövetség díja a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékévvel kapcsolatos pályázat nyerteseinek.
14:00 Gyerekműsor – Zorkóczy Zenóbia (vár melletti színpad)
14:00  Könyvbemutató – Dr. Ujkéry Csaba: Szigeth fekete virágai (Dzsámi)
14:30 Dóczy Péter: Ébren álmodik a magyar című színdarabja (Zrínyi téri színpad)
 Dóczy Péter műve Zrínyi Miklós alakját napjaink világába illeszti be, könnyed és szórakoztató stílusban.
15:00  XVI. Lassúsági pipaszívó verseny (Városháza, Díszterem)
16:00  Khamoro Táncszínház: Sárközi üzenete (Zrínyi téri színpad)
 Farkas Zsolt és együttese Sárközinek, az Egri csillagokból jól ismert roma szereplőnek állít emléket táncos műsorával.
17:00  Koncert – A Zrínyiek korának muzsikája – Musica Historica Együttes és Szabó András előadóművész (Dzsámi) 
17:00  Hagyományőrző csapatok felvonulása
 Hagyományőrző tábor – Sportpálya – Tinódi utca – Szabadság utca – József Attila utca – Zrínyi tér – Vár utca – Tábor
18:30  Koncert – Besh o droM (Zrínyi téri színpad)
20:00  Zrínyi Lakoma (Vigadó) 
20:00  Koncert és pályázat – A „Zrínyi 450 Rajzpályázat” műveinek kivetítése a Zrínyi téren, a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar műsora
21:00  Koncert – P. Mobil (Zrínyi téri színpad)
23:00  Koncert – Dübörgő Watt’a Cukrock (Zrínyi téri színpad)

Szeptember 11., vasárnap – Zárónap
9:00  Hagyományőrző műsorok, KANGAL kutyás és lovas-solymász bemutatók, valamint játszóház egész nap a vár melletti külső 

színpadon és a várban
10:00  Turbéki szentmise
 A turbéki kegytemplomban Bábel Balázs kalocsai érsek szertartást mutat be. A turbéki kegytemplomban Bábel Balázs kalocsai érsek szertartást mutat be.
11:00  Gyerekműsor – Szélkiáltó (vár melletti színpad)
11:00  Csatajelenet a hagyományőrző csapatok közreműködésével
12:00  Kitörés
12:30  Galambreptetés
13:00  Könyvbemutató – Kőnig Frigyes: Török erődítési emlékek Magyarországon (Dzsámi)
13:30  Szigetvári táncosok bemutatója (Zrínyi téri színpad)
14:00  Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar (Zrínyi téri színpad)
15:00  Hagyományőrzői jelentéstétel (Zrínyi téri színpad)
16:00  Koncert – A Zrínyiek korának muzsikája – Musica Historica Együttes és Szabó András előadóművész (Dzsámi) 
16:00  Koncert – Vivat Bacchus (Zrínyi téri színpad) 
18:00  Koncert – Zséda (Zrínyi téri színpad)
20:00  Záró rendezvény (vár)
21:00  Tűzijáték
21:30  Koncert – Rudán Joe Band (Zrínyi téri színpad)

A melléklet a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékév megbízásából készült.
Az interjúkat és cikkeket Pavlovics Ágota készített e.
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