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MEGNYITÓ 

Földvári János 

Tisztelt Tudományos Ülés! 
A Baranya megyei és Pécs Megyei Jogú Városi Tanács Végrehajtó Bizott

sága, valamint a „Szigetvári Zrínyi Emlékünnep" operatív bizottsága meg
bízásából tisztelettel köszöntöm a történettudományok képviselőit, kedves 
vendégeinket. 

A« utókor hálájából született meg a most kezdődő kétnapos tanácskozás, 
amelyhez az alapgondolatot és méltó keretet a szigetvári jubileumi ünnep
ségek adták. Büszkék vagyunk végvári hőseinkre, örülünk, hogy a „Baranyai 
Vasárnapok" ezévi kiemelt ünnepségét, a „Szigetvári Zrínyi Emlékünnep" 
programját ezzel a tudományos üléssel is gazdagíthattuk. A tanácskozás fel
adata, hogy életközeibe hozza Zrínyi Miklós alakját és szólásra bírja azt az 
ellentmondásokkal terhes kort, amelyben élt. 

A marxista történet- és hadtörténetírás eddig is sokat tett Zrínyi alakjá
nak és korának helyes értékeléséért, az e téren végzett tudományos munkát 
azonban még nem tekinthetjük befejezettnek. 

Biztosak vagyunk abban, hogy e kétnapos tudományos ülés is újabb jelen
tős eredményekkel gazdagítja történet- és hadtörténet-tudományunkat. Ezért 
nagy várakozással tekintünk a tudományos ülésszak tanácskozásai elé, s ér
deklődéssel várjuk a Hadtörténelmi Közleményekben megjelenő újabb ered
ményeket. 

Külön köszöntöm osztrák, cseh és török vendégeinket. Biztosak vagyunk 
abban, hogy a nálunk folyó tanácskozás eredményeként gazdagodik a 
Zrínyire és korára vonatkozó tudományos irodalom. 

A 400. évfordulóra való felkészülés számottevő eredményt hozott, elsősor
ban a várossá alakuló Szigetvár életében. Az ülésszak résztvevőinek módjuk 
lesz holnap közvetlenül megszemlélni a városfejlesztés sikereit, a város szé
pítését, az új intézmények létesítését. A kiállításokon találkozhatnak a tudo
mányok és művészetek új alkotásaival. 

Ügy érezzük, hogy a múlt mulasztásainak egy részét pótoltuk. A ma nem 
nélkülözheti a Zrínyiek és a végvári vitézek lelkesítő példáját, hisz szocia
lizmust építő társadalmunk előtt is gyakran hősökre váró feladatok állnak 
az építő munkában, és ha kell, a haza védelmében is. Ezek teljesítését a múlt
ból vett példával segíti elő a történelem, a marxista történeti kutatás. 

E helyről is köszönetet mondok a Pécsi Tanárképző Főiskolának, amely 
szíves volt otthont adni a tudományos ülésnek és vállalta a házigazda szerepét. 
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Kérem önöket, tanácskozásukkal segítsenek minket abban, hogy még job
ban megismerjük és hasznosítsuk Szigetvár hősi védelmének tanulságait. 
A tudományos ülés eredményeivel járuljon hozzá a történettudományok 
gazdagításához és nyújtson segítséget nevelési céljainak eléréséhez. 

Az ünnepi ülés minden résztvevőjének azt kívánom, hogy érezze jól ma
gát körünkben s igazán örülnék, ha Pécsről és Baranyából kedves emlékek
kel távoznának. 
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