
A Szigetvári Várbaráti Kör 
A várbarát köröknek nagy lehetőségeik vannak arra, hogy 
sajátos adottságaik kihasználásával megtermékenyítsék a 
helyi kulturális életet, hogy szűkebb és tágabb környékükön 
előbbre vigyék a szocialista hazafiság, a honvédelmi nevelés 
ügyét. Az idetartozó példamutató kezdeményezésekről (Vaja, 
Eger, Buda stb.) szóló beszámolók közlését éppen ezért foly-
tatni kívánjuk. (Szerk.) 

1. A Várbaráti Kör legfőbb célkitűzése: 
a dolgozóknak a szocialista hazaszeretetre 
való nevelése a Szigetvárhoz kapcsolódó 
történelmi hagyományok felhasználásával 
a proletár internacionalizmus szellemé-
ben. E cél érdekében: 

a) Zrínyi Miklós és hős bajtársai emlé-
kének ápolása, gondozása, 

b) Szigetvár és a Zrínyiek történelmi 
szerepének ismertetése minél szélesebb 
körben, valamennyi rendelkezésre álló 
eszköz felhasználásával, 

c) a Zrínyi Miklósról elnevezett intéz-
ményekkel, egyesületekkel, a Zrínyiről el-
nevezett utcák, terek lakóival kapcsolat 
teremtése, és ennek állandó bővítése, ré-
szükre az évforduló alkalmával rendezen-
dő emlékünnepségre meghívók küldése, 

d) a Zrínyi-vár gondozása, karbantartásának, állagmegóvásának szorgalmazása, 
e) a szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum munkájának támogatása, 
f) Szigetvár műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek, továbbá városképi 

szempontból jelentős épületeinek védelme, 
g) minden év szeptember 6-án, a vár elestének évfordulóján megemlékezés tar-

tása, a Zrínyi-emlékmű megkoszorúzása, 
h) minden év november 18-án, a költő Zrínyi halálának évfordulóján megemlé-

kezés tartása, a költő szobrának megkoszorúzása, 
i) a Szigetvárra irányuló idegenforgalom támogatása azzal a céllal, hogy a láto-

gatók az áldozatos hazaszeretetben megerősödve, ismeretekben gazdagodva távoz-
zanak a mártíromságig hű hazaszeretetnek e színhelyéről. 

2. A Várbaráti Kör 1959. október 29-én alakult meg, a Hazafias Népfront kez-
deményezésére 163 alapító taggal. Alapszabályzatát a Baranya megyei Tanács VB 
Művelődésügyi Osztálya hagyta jóvá. Immár 14 éve tevékenykedik az alapszabály-
zatában megadott célok megvalósítása érdekében. Sokat tett Szigetvár és a Zrínyiek-
propagálása terén. Elsők között szorgalmazta a költő. Zrínyi halálának 300. évforduló-
járól való megemlékezést. Felszabadulás-téri szobrának a felállítását. Legjelentő-
sebb kezdeményezése a Szigetvári Zrínyi-ünnepség. A szerény kezdeményezés az 
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évek során — különösen azóta, hogy a Honvédség is belekapcsolódik, és amióta a 
Baranyai Vasárnapok keretei között kerül megrendezésre — állandóan fejlődött, 
gazdagodott. Tetőpontját 1966-ban, a 400. évi jubileum alkalmával érte el, mind 
tartalmi gazdagságát, mind látogatottságát tekintve. Az emlékünnepség két napján 
Szigetvár szinte a nemzet zarándokhelye lett. Több, mint 50.000 ember jött el Sziget-
várra, hogy lerója tiszteletét és háláját a szigetvári hősök emléke előtt. Az ünnep-
séget tervszerű és nagyméretű propagandamunka előzte meg. Ebből a kör is jelentős 
mértékben kivette a részét. A sajtónak, rádiónak, TV-nek több alkalommal is szol-
gáltatott riportanyagot. A jubileumi kiadványok megvalósulásában is sokat segített, 
így például a Kör vezetőségi tagjai állították össze a Szigetvár és környéke c. úti-
kalauzt, a Hogyan halt meg Zrínyi Miklós c. szemelvénygyűjteményt. Kezdeményezte 
a Zrínyi emlékbélyeget és az öt címletű Zrínyi-emlékpénzt. A Várbaráti Kör akkori 
titkára, Zágon Gyula képzőművész készítette el a vár északi kapujára a Zrínyi csa-
lád címerét. 1967-ben megjelent a Kör 2. számú kiadványa, a Szigeti veszedelem 
elemzése, amely különösen a tanuló if júság körében kedvelt olvasmány. 1969 már-
ciusában látott napvilágot a Kör 3. számú kiadványa, Zrínyi Miklós, a törökök 
réme címmel. A Franciaországban keletkezett, latin és magyar nyelven kiadott em-
lékbeszéd a szakemberek körében is érdeklődést és elismerést keltett. 

A Kör helybeli gimnáziumi íanulók és felnőttek számára idegenvezetői tanfo-
lyamot is szervezett. A tanfolyam hallgatói igen hasznos munkát végeztek a jubile-
umi ünnepségen. A Kör nagy gondot fordított a Szigetvárra érkező látogatók foga-
dására, tájékoztatására. Ennek a munkának az eredményességét az a sok levél is 
igazolja, amellyel az elmúlt évek során felkeresték a Kört. A Várbaráti Kör fárad-
hatatlan propagandamunkája eleven érdekjpdést, tettekben megnyilvánuló aktivitást 
tudott kelteni a szigetváriak körében. A hivatalos szervek ilyen irányú erőfeszíté-
seit támogatva elértük azt, hogy a lakosság megbecsüli a helyreállított várat, a szé-
pen kialakított várparkot és a vár környékét. Ma már nem kevesen vannak olyanok, 
akik az ideérkező látogatóknak lelkes és szakszerű felvilágosítást, vártörténeti ismer-
tetést tudnak nyújtani. 

A Kör összegyűjtötte a Szigeti veszedelem eddig megjelent kiadásait, illetve 
címlapfotóit, megszerezte Konrád Ignác párizsi festőművész Szigeti veszedelem illuszt-
rációinak fényképmásola' ait, és mindezeket kiállította a turistaszálló előadótermében 
Ugyancsak itt látható az Írországból kapott, a szigetvári várat ábrázoló 8 db színes 
miniatura egy perzsa nyelvű kódexből. A Kör tagjai társadalmi munkával is hozzá-
járultak a vár és várkörnyék rendezéséhez. A jubileumi ünnepségek során több 
mint 30 tagtársunk kapcsolódott bele a rendezés munkáiba. 

Rendezvényeink közül kimagasló sikert ért el a „Forradalmaink pénzei" c. 
kiállítás, melyet 5000-en néztek meg. A Magyar Éremtani Társulat a numizmatika 
terén szerzett érdemeiért oklevéllel tüntette ki a Kört. 

Sok látogatót vonzott a „Zrínyiek az éremművészetben", továbbá a „Szigetvári 
képeslapok — Szigetvár saj tója" c. kiállításunk. Művészi élményt szerzett tagtár-
sainknak a Pécsi Kamarakórus és a Budapesti Operaház vonósnégyesének hang-
versenye. 1967-ben sikerült kapcsolatot teremteni a jugoszláviai Eszék város kultu-
rális köreivel. E kapcsolat eredménye számos Zrínyire és Szigetvárra vonatkozó em-
lékkel való gazdagodásunk. De ennél is nagyobbra értékeljük azt, hogy a Sziget-
vári Zrínyi Emlékünnepségen horvát vendégek és művészek velünk együtt ünne-
peltek. Sok köszönettel tartozunk Hugó Borenics zenetanárnak, Gálics Branka opera-
énekesnőnek, Fehér János operaénekesnek, Krajina Mile horvát népi énekesnek, 
guszlárnak, akik ú j színekkel gazdagítják a Zrínyi-ünnepség műsorát. 

A Zrínyi Miklós Múzeumot megőrzésre érdemes tárgyak átadásával, a Múzeumi 
Hónapban látogatók mozgósításával támogattuk. A szigetvári műemlék és műemlék 
jellegű épületeket nyilvántartásba vettük, lefényképeztük, s a képeket ismertető 
szöveggel ellátva is kifüggesztettük a város forgalmasabb helyein. 
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A Kör szorgalmazására az egyetemek és főiskolák végzős hallgatóik részére 
gyakran adnak szakdolgozatra szigetvári témát. Az így készült munkák közül ki-
emelkedik Kovács István kecskeméti tanár dolgozata Szigetvár ipartörténetéről. A 
Várbaráti Kör számbavette az ország területéről azokat a városokat, községeket, 
ahol Zrínyiről elnevezett utca, tér, üzem, intézmény, egyesület van. Ezeknek minden 
évben elküldjük a szigetvári Zrínyi-ünnepségre szóló meghívót. 

A Kör egyik fő bevételi forrása az a jelvény, amelyet Szigetvár város címere 
nyomán készítettünk az Állami Pénzverdével. Eddig több mint 5000 fogyott el be-
lőle. A Magyar Nemzeti Bank engedélyével 109 ezüst jelvényt is verettünk abból 
az ezüstből, amit Mozsgai József és Haraszti Sándor tagtársunk ajánlott fel a Kör 
céljaira. Közgyűlési határozattal a 10 év alatt 58 darabot osztottunk ki olyan sze-
mélyeknek, akik kiemelkedő munkát végeztek Szigetvár érdekében. 

A Kör tagjainak száma elérte a lakosság számának 8 %-áí. így tagtársaink 
révén már komoly hatást gyakorolhatunk a közgondolkodásra, jelentős népművelési 
feladatokat oldhatunk meg. Különösen a gyűjtőmunkában számíthatunk tagtársaink 
támogatására. 

3. A Szigetvári Várbaráti Kör taglétszámának alakulása: 
Alapító tag: 163 fő — 1959-ben: 218 — 1960-ban: 278 — 1961-ben: 218 —• 

1962-ben: 236 — 1963-ban: 227 — 1964-ben: 210 — 1965-ben: 226 — 1966-ban: 536 — 
1967-ben: 669 — 1968-ban: 662 — 1969-ben: 698 — 1971-ben: 687 — 1972 végén 
654 fő volt a Kör tagjainak száma. 

4. Mit várunk Tagtársainktól? 
Kérjük, igényeljük tagtársaink erkölcsi támogatását minden vonatkozásban, az 

alapszabályzatban foglalt céljaink megvalósításához. 
Kérjük, hogy gyűléseinket, rendezvényeinket látogassák, kiadványainkat meg-

vásárolják és olvassák, másokkal is olvastassák, ismerőseik körében új tagokat tobo-
rozzanak. Vegyenek részt a város parkjainak, zöldsávjainak és általában minden 
közvagyonnak, a szocialista tulajdonnak messzemenő védelmében. Segítsék a Kör 
gyűjtőmunkáját Szigetvárra és a Zrínyiekre vonatkozó anyagok felkutatásával, be-
jelentésével és felajánlásával. Ismerjék meg Szigetvár múltját, példamutató mun-
kájukkal a jelenben öregbítsék városuk hírnevét, és így teremtsenek reális és szi-
lárd alapot Szigetvár felívelő jövőjének! 

Munkánk arányairól bizonyos képet ad gazdasági helyzetünk is. Múlt évi gaz-
dálkodási zárójelentésünk szerint tagdíjból és adományokból 11 608 Ft bevételünk 
volt, a Kör jelvényének, valamint kiadványainknak eladásából 13 140 Ft-ot vettünk 
be, s az évet 13 140 Ft készpénzegyenleggel zártuk. Ezenkívül 11 032 Ft értékű ki-
advány- és jelvénykészletünk van, s a birtokunkban levő berendezés és felszerelés 
értéke 46 104 Ft. 

Tevékenységünk a legutóbbi években is alapszabályunknak megfelelően folyt. 
Szigetvár és a Zrínyiek történelmi szerepének ismertetését szolgálták az elmúlt év-
ben megtartott vártörténeti előadásaink, társadalmi munkaként végzett idegenve-
zetői tevékenységünk, a sajtónak és a rádiónak adott riporttémák, valamint írók, 
művészek ösztönzése szigetvári témák feldolgozására. Gyűjtőmunkánk köréből ki-
emelkedik több száz szigetvári vonatkozású levél másolatának megszerzése az Or-
szágos Levéltárból. Könyvritkaságaink, egyebek között, az alábbi művekkel szapo-
rodtak: a Török Áfium 1790. évi marosvásárhelyi kiadásával, a Hadi és más neve-
zetes történetek c. folyóirat 1790. évi példányaival, a Sas c. folyóirat szigetvári vo-
natkozású cikkeket tartalmazó 1815. évi kötetével, a Zarja c. szlovák nyelvű alma-
nachhal (1815), mely Zrínyiről közöl tanulmányt. Gyűjtésünk különleges darabja az 
a kb. egy órás magnetofon felvétel, amely a sztambuli Szulejmán-mecset Müezzin 
és Hafiz Kórusának Korán- és Mezlid-énekeit tartalmazza. (Legutóbbi közgyűlé-
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