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„Jó urak, emlékezzünk most 
Sziget várára és Zrínyi Miklósra. 

Hogy is vesztettük el Sziget városát 
Minek után elpusztult magyar országunk.” 

A szigeti csata (Boj pod Sigetom) 
Ismeretlen horvát költő 
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Minden kirándulásunknak az a célja, hogy olyan helyet keressünk fel, mely gazdagítja 

ismereteinket, felelevenítve a tanultakat. Ugyanakkor, hogy bepillantsunk az adott város 

életébe.  

Ez volt a cél, akkor is, amikor elhatároztuk, hogy keressük fel Szigetvárt, azt a sokat 

megélt történelmű várost, melynek ismertsége az Oszmán Birodalom terjeszkedését 

akadályozó végvári harcokkal, Zrínyi Miklósnak és a vár védelmében hősi halált halt 

katonák helytállásának örök emlékhelye. Az Ő tiszteletükre Nemzeti Emlékhely, 

melynek közjogi elismerésére 2011-ben került sor, amikor az Országgyűlés törvényben 

rendelkezett a „ Civitas Invicta”- a Leghősiesebb Város cím Szigetvárnak való 

adományozásáról. 

Kora reggel gyülekezett a 39 fős kíváncsi csapat, és 

semmi nem akadályozott bennünket, hogy időben 

induljunk. Az előrejelzések ismeretében szép időre 

számíthattunk és a számítás teljesedett is, 

megállapíthattuk, hogy a Természetfelelős ismét 

kegyeibe fogadott bennünket. Közel négy órás utazás 

és máris célhoz értünk, leparkoltunk a Szigetvári vár 

előtt, ahol találkoztunk idegenvezetőnkkel Dér 

Anikóval. 

Rövid formaságok után, 

a nemrég készült 

látogatófogadó 

épületben, aminek a 

tervezésénél nem a 

nagy létszámú vendég 

fogadása volt az alap, így egy busznyi turista elhelyezése 

igen körülményes, (hiányzik még egy konferencia terem) 

mert a shop körül, mögött elhelyezett néhány szék és a 

nem túl nagy térben zömében állva hallgattuk meg az 

elkötelezett – bár egy kicsit szubjektív 

történelemszemléletű - Czupor Alex tárlatvezető mintegy 

másfél órás előadását. (Később tudtuk meg, hogy van egy 

szuper előadóterem, ahol gyakran tartanak 

rendezvényeket, kellő számú székkel – a Dzsámi a várban. Talán nem akarják egy török 

épületben elmondani az ostrom történetét.) 

Ennek során megismertük az ostrom korának 

sokszínű szemléletét, megvilágítását, a vár 

szerepét a megelőző időszak harcaiban, és a 

várvédők hősi helytállásának történetét. A 

miniatűr monitor a falon nem igazán 

támogatta az előadást.) Ezt követően 

megtekintettük a tárlatot, ahol három 

teremben az ostrom korának fegyvereit, 

öltözékei ismerhettük meg és egy dioráma 

felidézte a harcok hangulatát. 
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Az előadás után kedves idegenvezetőnk kielégítette kíváncsiságunkat, amikor tartalmas 

séta keretében bemutatta városát, annak történelmi, kulturális értékeit, ugyanezt tette a 

várbeli séta során is, ezekre összegzőnkben visszatérünk.  

Tehát mi is maradt meg bennünk a látottak hallottak és hozzá olvasottak alapján. 

A település és környéke már a történelem 

előtti időben lakott hely volt, amit az itt elő 

került leletek is bizonyítanak. Lakták 

kelták, avarok, rómaiak, majd a honfoglaló 

magyarok. Első névalakban 1391-ben mint 

Zygeth földesúri birtokként bukkant fel, 

amikor az Almáspatak mocsaras 

földsávján uradalmi központ szerepét 

betöltő várat (lakótornyot) építettek. 

Birtokosa Szigeti Antimus Osvat. A 

lakótorony későbbi bővítésével egy korai 

erőd 1449-ben a patak másik szigetén létesült, melyet földsánc övezett, majd 1463-ban, 

mint mezőváros jelenik meg írásos forrásokban. A váralapító földesúrról egy 1939-ben 

elhelyezett márványtábla szövege tesz említést a déli kapu átjárójában. A várat és a 

várost 1473-ban az enyingi Török család 

megvásárolta és Török Bálint végeztette el a 

város és a vár igazi erődítménnyé történő 

kiépítését az 1530-as években.  

Kiépítette a külső várfal rendszert, az erődöt az 

Almás- patak vizével feltöltött árokrendszerrel 

vétette körül, melyen az átkelést felvonó hidak 

biztosították a belső és külső vár között. Az erőd 

nem csak katonai támaszpont volt, hanem 

szellemi bázis is. Itt élt 1542-ben Tinódi Lantos Sebestyén, Istvánffy Pál költő és fia 

Miklós humanista történetíró. Miután a várúr török fogságba 

került, Buda, Pécs, Siklós eleste után a Sziget erősség 

stratégiai jelentősége megnőtt, 1543-ban királyi birtokként 

I.Ferdinánd tulajdonába került. A Dunántúlon előnyomuló 

Oszmán hadak 1540-1550 között az összes környékbeli 

végvárat bevették így Sziget teljesen magára maradt. 

A török állam és hadvezetés részéről az oszmán seregek 

magyarországi utánpótlási és felvonulási útvonalait 

veszélyeztető szigetvári erőd elfoglalása elsőrendű feladattá 

vált. Ezért 1554-ben ostrom alá vették Szigetvárt, azonban ezt 

az ostromot Kercsényi László vezetésével visszaverték. A 

második ostromra 1556 nyarán került sor, amikor Ali budai 

pasa többszörös túlerőben lévő (25.000 fős) ostromló 

seregével szemben, a horvát származású Stancsics Márknak, a 

védelemért felelős kapitánynak, sikerült a várat mintegy 1800 

katonával, rendkívüli erőfeszítés árán megtartania. Ebben a 

sikerben fontos szerepe volt Zrínyi Miklós horvát bánnak, aki 
Stancsics Márk 



5 
 

császári csapatok és a saját magyar-horvát katonái élén Babocsa ostromával elvonta a 

törököket és csatában legyőzte őket. Az ostrom során megrongálódott várat a kapitány 

vezetésével, olasz mérnökök bevonásával, az akkor ismert legkorszerűbb haditechnikai 

ismeretek felhasználásával építették ujjá, melynek eredményeként az 1550-es évek 

végére hazánk legmodernebb, legerősebb végvára lett. Talán ez a siker is érdemelne 

olyan elismerést az utókórtól, mint a későbbi hősi védelem, de nekik nem jutott olyan 

hírnök, mint a költő Zrínyi. 

Az Oszmán hadvezetésnek a két kudarc ellenére, vagy éppen azért, továbbra is stratégiai 

célja volt Szigetvár bevétele, amire, az 1565-ben kezdődő és a negyedik Habsburg- 

török háborút, egyben az úgynevezett várháborúk korát (1541-1568) lezáró drinápolyi 

békével végződő hadjáratsorozat idején, került sor.  

A horvát Stancsics Márk halálát követően, 1557 november 2-án gróf Zrinyi Miklós 

(horvátul Nikola Zlinski, aki a horvát Subics nemzettségből származott) vette át 

Szigetvár védelmét a várban tartózkodó bécsi hadbiztostól, és lett a vár kapitánya. Rá 

hárult a Buda és Nándorfehérvár közötti hadi és kereskedelmi út forgalmát 

veszélyeztető, még császári kézen lévő, fontos délvidéki végvár megtartásának feladata. 

I. Nagy Szulejmán szultán, aki európai hódításait Bécs 

megszerzésével kívánta teljessé tenni, 1566 áprilisának végén 

indította el seregét Isztanbulból. Ugyanakkor Pertev pasa a 

tiszántúli várak (Jenő, Lippa, Gyula) ellen indult. Az uralkodó 

július 19-én átkelt Eszéknél a Dráván, majd a török seregek 

előrejutását zavaró, Szigetvárról kiküldött csapatok támadásai 

ellenére, két héttel később, augusztus 5-én tábort vert a 

településtől északkeletre lévő magaslaton, a mai turbéki 

szőlőhegy területén.  

A szultáni hadak közeledtének hírére 

Zrínyi Miklós megkezdte az ostromra 

való felkészülést. Elsősorban mintegy 2300-2500 jól képzett 

magyar és horvát katonával, valamint német tüzéréivel, 

nehézfegyver- és élelmiszer tartalékok feltöltésével. Ezt 

követően a védelem 54 löveggel, 2400 ágyúgolyóval, 800 

mázsa lőporral, 1000 köböl búzával (1 köböl=64 liter) 

rendelkezett. Ekkor a várban és a városban az ostrom 

kezdetekor mintegy 4300 ember tartózkodott. A szoros 

ostromgyűrű miatt a készletek és a személyi állomány 

utánpótlására a későbbekben már nem volt lehetőség. A 

védők magukra maradtak 
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 A hatalmas török had (60-65 000 fő) táborát látva Zrínyi Miklós az erőd középső 

részére egy nagy keresztet helyeztetett, a vár falaira vörös posztót húzatott, néhány 

bástyáját ón lemezzel fedette be, amelyet némelyek ezüstszínű fényes plakettának 

véltek.  

Szigetvár ostroma 1566. 

augusztus 5-től 

szeptember7-ig tartott. A 

vár védői tartották fel a 

Bécs ellen készülő török 

hadat egy egész hónapon 

át. 

Az ostrom, amelynek 

irányításával a szultán a 

harcok során később 

halálos sebet kapott Ali 

Portug béget, portugál származású műszaki és tüzér főtisztjét bízta meg. Aki augusztus 

9-én kezdte lövetni a várat, és másnap már meg is indította a várvédelem szempontjából 

stratégiai fontosságú óváros elleni, három oldalról vezetett, de akkor még sikertelen 

gyalogsági támadást. Mivel a várat övező vizesárkok, illetve a mocsaras térszín az 

ostromlókat megakadályozta abban, hogy a várfalakhoz közelebb jussanak, a törökök a 

víztömeg lecsapolásába kezdtek augusztus 12-én. Ennek megakadályozása céljából 

augusztus 15-én Dandó Ferenc és Radován Jakab hadnagyok közel 200 fő lovas élén 

kitörtek, azonban akciójuk kudarcba fulladt, hősi halált haltak. A töltések átvágását és a 

víz elvezetését követően megkezdték az óváros intenzív ágyúzását a vár délnyugati és 

délkeleti bástyájával szemben épült új állásokból. Augusztus 19-re sikerült az 

ostromlóknak annyira meggyengíteni a falakat, hogy egy újabb, a védők visszavonulását 

megakadályozó, tetemes emberveszteséget okozó rohammal már be tudták venni a 

várost.  

Magát a várat, ahova Zrínyi mintegy 800 katonájával szorult vissza, ettől fogva az 

óváros felöl folyamatosan szoros tűz alatt tartották, ennek ellenére a védők az augusztus 

26-i eredménytelen ostrom után, a 29-én a mohácsi csata 40. évfordulóján indított 

második támadást is visszaverték, melynek során mintegy 4000 török katona esett el. A 

következő napokban részben az esősre forduló idő miatt beállt ostrom szünet alatt a 

török a délnyugati bástya alatt vágatot fúrt, és az ott elhelyezett puskapor 

berobbantásával keletkezett járaton keresztül szeptember 5-én betört a külső várba. Az 

addigi harcok során töredékére apadó védősereg – mintegy 600 fő – pedig kénytelen 

volt visszavonulni a belső várba. Az erőd és a védők sorsa ezzel, gyakorlatilag, 

megpecsételődött. 
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Másnap, 6-án a harcok ismét szüneteltek, ezalatt Zrínyit és 

maroknyi megmaradt seregét többször megadásra szólították 

fel. Ennek a napnak igen jelentős, de a török csapategység 

megbomlásának elkerülése érdekében Szokollu Mehmed 

(eredeti horvát nevén Sokolovics) nagyvezír parancsára 

titokban tartott esemény volt az idős Szulejmán szultán halála, 

aki 72 esztendős korában elhunyt. Az uralkodó belső szerveit 

a tábor területén eltemették, testét pedig konzerválták és az 

ostrom után haza szállították. Zarándokhellyé váló szigetvári 

sírhelyének (türbéjének) nyomait a közelmúltban sikerült 

feltárni az egykori szultáni tábornak helyet adó turbéki-zsibóti 

szőlőhegyen. 

A szorult helyzetben lévő védők nem adták meg magukat. 

Zrínyi nem látva más kiutat, végső rohamra szánta rá magát 

szeptember 7-én. A horvát Anonymus szerző szerint a 

várkapitány ezeket mondotta: „Vígan induljunk 

most, testvéreim. Ne hagyjuk magunkat könnyen 

elfogni. Mint a fürjeket úgy fogdosnának össze, 

hanem vígan kardot rántsunk. Mert így Istent nem 

felejthetjük el… A krónikás szerint  Zrínyi díszruhába 

öltözött, és zsebébe száz aranyat tett azzal a 

gondolattal, hogy aki életével végez, annak legyen 

ajándéka, fejére tette ezüsttel és arannyal díszített 

bársony kalapját, majd felkötötte őseitől örökölt 

kardját és rohamra indult. A várkapun elsőként kilépő 

Zrínyit szinte azonnal találat érte, majd még az élő 

hadvezért egy ágyura fektetve lefejezték. Seregének 

maradéka majd mindegy szálig odaveszett. A belső 

várba betóduló zsákmányra éhes törököknek a vár 

magjának számító kerek toronyban tárolt puskapor 

felrobbantásával súlyos veszteségeket okozott egy 

horvát vitéz, ez a művelet valószínűleg tudatos akció volt a védők részéről. 

A várvédők nagy része meghalt, csupán Zrínyi titkára, kincstárnoka (kamarása Ferenac 

Csrnok) valamint néhány nő maradt életben az ostrom után, a foglyokat Szokullu 

Mehmed hallgatta ki, tudakolva tőlük milyen értéke maradt a várban a hős kapitánynak. 

A fiatal kincstárnok elmondotta, hogy Zrínyinek 100.000 magyar forintja, és 1000 db. 

arany pohara volt, de mindezeket kiosztotta emberei között, csupán egy ládában maradt 

meg ötezer arany értékű holmija. Ő volt az, aki elsőként a szemtanú hitelességével 

örökítette meg a Szigetvár ostromának eseményeit. 

 

A vereség következménye: 

Miközben Szigetvár védői élet-halál harcukat vívták, Ferdinánd fia és utóda I. Miksa 

cseh és magyar király nagy zsoldoshadsereg élén 150 kilométerre északabbra, Győr 

mellett várakozott, s Zrínyi kétségbeesett segélykérése ellenére sem volt hajlandó a Bécs 

Szokullu Mehmed 
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védelmére tartogatott seregével az ostromlott vár segítségére sietni. Ezzel ismét 

igazolódott az a feltételezés, hogy a Habsburgok célja nem a török kiűzése és a magyar 

területek felszabadítása volt, hanem hogy távol tartsák őket Bécstől és az osztrák 

tartományoktól. 

Sokullu Mehmed nagyvezír Szigetvár hősének fejét bársonyba csomagolva küldte a 

Győr közelében táborozó császári csapatok parancsnokának. ”Fogadd szíves 

jóindulatom jeléül legbátrabb vezéretek fejét, kire még nagy szükségetek lett volna”. 

1566-ban Abda volt szomorú tanúja ennek az eseménynek, amikor Tahy Ferenc győri 

várkapitány és Zrínyi Miklós veje, Batthyány Boldizsár átvette Salm gróftól Szigetvár 

hősének fejét, melyet a család a Csáktornyai családi kriptában helyezett el. Még 

említendő, ez a terület nem volt Hódoltsági terület, de határvidékként állandó 

támadásnak volt kitéve, 1588-ban az átkelő védelmére a hídfőnél kisméretű erősség, 

„tarisznyavár” épült, amelyet a török ismételten feldúlt, mára már nyoma sem maradt.  

A vár elfoglalása súlyos következményekkel járt a császári, de ezen túlmenően a 

dunántúli magyar etnikai jelenlétre is, a mind helyrajzi, mind geopolitikai értelemben 

szigetként funkcionált erősség feladásával Baranya teljes egészében elveszett. Az 

Oszmán és Habsburg Birodalom közötti határvonal az utóbbi kárára jelentős mértékben 

nyugatra tolódott. 

 A számottevő vérveszteséggel, mintegy húszezer halálos áldozattal járó győzelem 

azonban a török erejét is megingatta, részben ennek következménye volt a negyedik 

Habsburg - Török háborút lezáró meghatározatlan időre szóló drinápolyi béke. Ebben 

Ferdinánd, majd Miksa vállalták, hogy a kezükben lévő magyar országrész feletti 

uralom zavartalan gyakorlásáért évi 30 ezer forintnyi adót fizetnek a Portának, 

ugyanakkor elismerik, hogy az országrész közel 40%-ára, vagyis 120 ezer 

négyzetkilométerre kiterjeszkedő Hódoltságban a szultán fennhatósága érvényesül. A 

török az addigi hódításainak elismerése fejében garanciát vállalt a státus quo 

fenntartására. A tizenöt éves háború kitöréséig tartó évtizedek mindkét fél számára az 

erőgyűjtés időszaka voltak, ami alatt az úgynevezett portyázásoktól eltekintve a törökök 

nem vezettek hadjáratot Magyarországra.  

A vár bevétele után a törökök azonnal 

megkezdték a vár és a város 

újjáépítését. Magát a várat tégla és 

kőfallal erősítették meg, aminek 

eredményeként, a későbbi, 

felszabadítás utáni kisebb 

átalakítástól, bővítéstől eltekintve 

kialakult a mai formájában is látható 

erőd. Számos középületet emeltek a 

városban, melyek közül több nagy 

becsben álló török alkotás, kisebb 

nagyobb átalakítás után ma is látható. 

Így a Török ház, a Szulejmán szultán és az Ali pasa dzsámi ami ma a szt. Rókus 

templom. Szigetvár a hódoltság idején kiemelt katonai – igazgatási szerepet töltött be. 
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Buda 1686. évi felszabadítását követő hadjáratok eredményeként a Dunántúl déli része 

újra a császáriak uralma alá került, csupán Szigetvár tartotta magát, ezúttal a török 

kezén, a felszabadítók gyűrűjében. A helyőrség elszigetelése, kiéheztetése arra 

kényszerítette a törököket, hogy 1689 februárjában harc nélkül adják át a várat és a 

várost, amelyek így a védelem híján az elnéptelenedett újváros kivételével épségben 

került újra Habsburg kézbe. 

A szigeti erőd hadászati szerepét megőrizve, a XVIII. század végéig a felszabadító 

harcok idején, a Habsburg kormányzat számára továbbra is kiemelt jelentőséggel bírt, 

így még 100 évig katonai egységek állomásoztak falai között. A helyőrségi épületek 

kialakításával egy időben, Matthias Kayserfeld hadmérnök irányításával hozzáláttak a 

védművek kijavításához és megerősítéséhez, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Huyn 

várkapitány a kurucok által két ízben is megtámadott várat tartani tudta. 1780-ra a vár 

hadászati jellegét elvesztette, II József (a kalapos király) uralkodása idején a Haditanács 

a várost a várat, amelyben az évtized végéig-Belgrád 1789 visszavétele során ejtett 

hadifoglyokat őrizve kisebb császári egységek tartózkodtak Tolnai Festetics Lajosnak 

eladta. Az első magánbirtokos végeztette el az Almási patak felduzzasztása révén 

létrejött tó lecsapolását, ennek következtében a vár az évszázad végére elvesztette 

klasszikus szigeti erőd jellegét, és a Festetics családot követően a XIX. – XX. századi 

tulajdonosok alatt már csupán a földesúri birtokok gazdasági központjául szolgált. A II. 

világháború után államosított vár turisztikai célú hasznosítása az 1950-es évek második 

felében kezdődött el. 

Az erődítmény napjainkig megőrizte a XVI 

– XVII. századra kialított formáját, újkori 

története mégis néhány elemmel bővült. A 

XVIII. századi átalakítások közül ma is 

láthatók a délkeleti bástya közelében nyíló, a 

vár jelenlegi főbejáratául szolgáló kosáríves, 

kőkeretes kapu és a déli falszakasz közepén 

emelkedő barokk óratorony. Az északi és 

keleti várfalban nyitott kapu úgyszintén az 

1700-as évekből származnak, hasonlóan az 

erőd belső falfelületéhez támaszkodó 

kazamata is. 

Az egykori külső vár területén található a 

legújabb már a XX: században épült 

toldaléképület, a község utolsó 

földbirtokosa, gróf Andrássy Mihály által 

egy korábbi kisebb, földszintes építmény 

kibővítésével és Szulejmán szultán 

dzsámijának magába foglalásával, az 1930-

as évek elején kialakított kastély. 

Az 1950 óta Baranya megyéhez tartozó Szigetvár életében a II. világháborút követő 

időszak legfontosabb eseménye a községnek a hősi várvédő ütközet 400. évfordulója 

alkalmából, 1966-ban való várossá nyilvánítása, mely együtt járt a településképi, és 

gazdasági fejlesztéssel is. 
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Séta a városban 

A tárlat megtekintése után elindultunk a 

városba, hogy megismerkedjünk múltjával és 

jelenével. Utunk kezdetén elhelyeztük 

névjegyünket, tiszteletünk kifejezéseként a vár 

bejáratánál levő márványtáblánál, melyen a 

várkapitányokról emlékeznek meg. 

 

Elénekeltük tiszteletükre a Himnuszt.  

 

Utunk egy egyenes utcán kezdődött, ami a vár és az óváros közötti fahíd nyomvonalát 

követi. 

Az utca végén Ali pasa dzsámija, ami ma a Szt. Rókus templom, várt bennünket. 

 

 

A templom előtt, a város főterén áll 

márvány talapzaton „Szigetvár 

Oroszlánja” az első „Zrínyi-szobor” 

egy allegorikus oroszlán. Erős és 

legyőzhetetlen. 
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Ali Pasa dzsámija-mai nevén Szent Rókus templom 

A Zrínyi téren található.1588-89-ben épült. A törökök kivonulását követően római 

katolikus templommá alakították át. 1788-ban Szent Rókus tiszteletére avatták fel. A 

kupolát Dorffmeister István freskója díszíti, amely 1788-ban a visszavétel 100 éves 

évfordulójára készült. Két témát ábrázolt a művész: Zrínyi és Szulejmán halálát és a vár 

visszavételét. A freskón a négy égtáj felé egy 

latin feliratot láthatunk római számokból. Ezek 

Szigetvár négy fontos dátuma: 

Keleti oldalon:1566 Szulejmán és Zrínyi halála 

Nyugati oldal :122: a félhold alatt nyögött évek 

száma 

Déli oldal: a visszahódítás ideje: 1688. 

Északi oldal: a századik évforduló ünneplése. 

Az oltárkép ugyancsak Dorffmeister István 

alkotása. A templomot 1911-ben, majd 1973-ban alakították át, építették újjá. 
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1. és 2. világháborús emlék: 

Az emlékművet Vanyúr István készítette, 

1992-ben avatták fel. Az áldozatok névsora a 

templom oldalán elhelyezett táblákon 

olvasható. 

A háborúban elesett 125 szigetvári hős 

tiszteletére készült emlékmű a Zrínyi tér 

kegyeleti parkjában található. Az emlékművet 1923-ban avatták fel. 

A szigetvári polgári iskolák. 

A Somogy vármegyei 

első polgári fiúiskola 

1901-ben életrevaló 

alapításnak bizonyult, 

mert néhány év alatt 

egyike lett a 

leglátogatottabb polgári 

iskoláknak. 

A szigetvári polgári 

fiúiskolából, fennállá-

sának 5. évében, újabb 

adományok felhasználá-

sával ágazott ki 

testvérintézete: az „Elza 

polgári leányiskola”, 

mely szintén hamarosan 

felvirágzott. 
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A Zrínyi Miklós Gimnázium 

Az épület előtt mind a két híres Zrínyi Miklós szobra látható, így nem 

tudni melyikről van elnevezve. Talán mindkettőjüket példaképnek 

tekintik. 

Az egykori polgári fiúiskola 

épületében – 1952. 

augusztus 15-i hatállyal 

engedélyezték a szigetvári 

gimnázium megnyitását, 

neve akkor Szigetvári 

Állami Zrínyi Miklós 

Általános Gimnázium volt. 

Jelenleg a Pécsi 

Szakképzési Centrum 

Zrínyi Miklós Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Szakiskolája.  

 

Török ház 

 -más néven Várospince, 

Karavánszeráj, a XVI. században 

épült. A hódoltság egyetlen épen 

maradt török lakóháza 

Magyarországon. Téglalap alapú, 

jellegzetes török téglákból épült 2 

szintes épület. 80 m2 alapterületű, 

kolostor boltozattal rendelkezik. Az 

épület funkciójára vonatkozóan több 

elképzelés is született. Az egyik 

elképzelés szerint gyerekek tanultak 

itt, mások szerint inkább 

vendégfogadó lehetett. 

A török állam támogatásával felújított 

épületben nagyszerű kiállítás került 

berendezésre, mely egy a hódoltság 

korában élt budai török defterdár, Ali 

Celebi fennmaradt hagyatéki 

listájából kiindulva elevenít meg egy 

16. századi török házat. 

Az érdeklődők az élethű figurákkal 

együtt megtekinthetik a kerevetes társalkodó részt, az étkezőasztalt, a konyhát, a 
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tűzhelyet, a mindennapi használati 

tárgyakat, valamint az alagsorban a 

kávé- és a fürdőkultúrával együtt a 

kalligráfia, kerámia-, üveg- és 

miniatúra-művészetet. 

Az ablakon fűzött török vasrácsok 

találhatók. Ma múzeumként működik. 

Az épület felső szintjén miniatúrák, az 

alsó szinten pedig a török 

hódoltságkori kiállítás található. 

 

 

Kossuth tér  

A főalak Kossuth Lajos egyik utolsó, 

időskori fotója alapján, az agg 

politikust jeleníti meg. A szobor 

mögötti három függőleges oszlopon 

található domborművek Kossuth életét 

mutatják be, életének fontos állomásait, a 

magyar szabadságharcban betöltött szerepét 

és annak bukása utáni vándorlását a világban. 

A szobor Vanyúr István szobrászművész 

munkája. 
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Zrínyi egész alakos szobor 

A Vigadó téren kő- és betontalapzaton álló, 

175 centiméter magas bronzszobor korabeli 

magyar ruhában ábrázolja Zrínyit, aki bal 

kezével kelet, a vár kijárata irányába s 

jelképesen a jövőbe is mutat.  

 

Vigadó-kulturális központ 

Makovecz Imre színházépülete Szigetvár 

szívében, alig egy kőhajításnyira található a 

főtértől és a Zrínyi vártól. Az 1985-ben készült 

rendkívüli építmény csavart ikertornyai már 

messziről láthatóak, közelebből nézve pedig 

feltűnik, hogy a Vigadó bejárata a Szigetvár 

ostroma alatt meghalt világhódító Szulejmán 

szultán turbánját idézi. Legalább is az 

ismertető szerint. 

A házat a magyarországi organikus 

építészet vezéregyénisége egyik 

főművének tekintik. 
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Kőrutunk visszavezetett bennünket a várba, hiszen a szent Rókus templom későbbi 

foglaltsága miatt sietni kellett a városba, így itt nem tudtunk körülnézni. 

A vár közepén a múzeumépület részeként található a Szulejmán dzsámi. 

Szulejmán dzsámiját a vár elfoglalása után azonnal 

építeni kezdték, legalábbis Szelánikí török 

történetíró ezt állítja. Az azonban bizonyos, hogy 

1568-ban Musztafa pasa budai beglerbéghez már a 

dzsámi javításáról szóló parancsok érkeztek. Egy 

1570-ben kiadott parancsból pedig azt tudjuk meg, 

hogy az eredeti minaret fából épült, s annak kőből 

való újjáépítését már Szigetvár első bégjének, 

Iszkendernek megparancsolták. Ő azonban az 

építkezés megkezdése előtt elhunyt, így 

a feladat utódjára, Szinánra maradt. 

A döntően téglából épült dzsámi 

imatermének alaprajza állított téglalap, 

melynek homlokzatához és bal 

oldalához L alaprajzú előcsarnok 

csatlakozik. A ma már csonka minaret szokás szerint a bejárattól balra kapott helyet. A 

kiemelt részek – mihrábfülke, bejárat, ablakkeretek – kőből 

készültek. Az eredetileg vakolt falfelületeken számos török 

falfelirat maradt fenn. A 12 szög hét oldalával záródó 

mihrábot sztalaktitboltozat zárta. Hasonló mihráb kapott 

helyet az előcsarnokban is. Az épületet síkmennyezet 

fedte, az előcsarnok és az imatér közös sátortetőt kapott. 

A könnycsepp alakú ablakokon át meghatározott napokon 

a dzsámi kiemelt fontosságú pontjaira esik a fény. 

Emlékeztetve Ali kalifára és Szulejmánra. 
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A Szigetvári Gyógyfürdő és strand  

Az év minden napján 

várja a látogatókat. A 

fürdőben többféle 

medence, gyógyászati és 

wellness szolgáltatások 

szolgálják a vendégek 

kikapcsolódási igényeit. 

Szigetvár történelmi 

múltja és kulturális 

öröksége mellett kiváló 

minőségű gyógyvizéről 

híres. A korábbi 

termálfürdő helyén 

megépült európai színvonalú gyógyfürdő 2007-ben nyitotta meg kapuit. A termálfürdő 

a város közepén egy gyönyörű épületben található. A fürdő kültéri hangulata a török 

kori műemlékeket idézi kupolájával és tornyaival, míg belső terét Zsolnay 

kerámiaburkolat díszíti, Bozsogi Ágnes és Dobány Sándor szobrai közt.  

A létesítmény több, 

egymást kiegészítő 

egységből áll - nyári 

strandfürdő, uszoda, 

termálvizes medencék, 

élménymedence, 

gyógyfürdői szolgáltató 

részleg -, így minden 

korosztály számára 

színvonalas pihenési, 

felüdülési lehetőséget 

nyújt. Nem véletlen a 

kiemelt vonzerő, hiszen 

a medencék teljes 

vízfelülete több mint ezerhétszáz négyzetméternyi. A fürdőben a vendégek kényelmét 

külső és belső pihenő terasz szolgálja. A galérián kávézó, a kiszolgáló traktusban pedig 

étterem is fogadja a látogatókat. A mozgáskorlátozottak segítése érdekében az épület 

valamennyi pontja akadálymentesen megközelíthető. 
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Magyar –Török Barátság Park Szigetváron. 

A laikus számára nehezen elfogadható az elnevezés különösen itt, ahol élet- halál harcát 

vívta Zrínyi és Szulejmán. Mégis – nem feledve a történelmi eseményeket-szükséges 

előre lépni nekünk utódoknak. Kirándulásunk befejező állomása volt a park 

megtekintése. Idegenvezetőnk tájékoztatójában bemutatta a parkot, beszélt annak 

létrehozási körülményeiről, a megbékélést elősegítő egyes mozzanatokról. 

A megbékélés eseményeiként értékelhető a turbéki kegytemplom homlokzatán 

Szulejmán szultán síremlékének vélt helyén, már 1913-ban az emlékeztető 

márványtábla avatása, illetve az 1939. évi ünnepség sorozat keretében a város török 

emlékeinek megjelölése. Ezt követően az 1980-as években a török kormány részéről 

megszületett a döntés, hogy neves Szultánjuk születésének 500. évfordulójára méltó 

módon emlékezve szobrot állítsanak Szigetváron. Bizonyos, hogy ezen döntés előtt 

diplomáciai úton a két kormány között ez rendezésre került. Ezt követően a szigetvári 

képviselőtestület egyhangú támogatásával jelképes áron 99 évre bérbe adták a török 

államnak azt a területet melyet egy 1689 évben keletkezett vázlatrajz Szulejmán szultán 

halálhelyének jelölt meg, és amit a népi emlékezet török temetőként őriz. Itt 1994-ben 

40 nap alatt épült meg a park, ahol kezdetben Szulejmán szultán óriás szobor portréja 

és jelképes síremléke kapott helyet. Az emlékhelyet, a Magyar-Török Barátság Parkot 

Süleyman Demirel török köztársasági elnök és Fodor Gábor művelődési és közoktatási 

miniszter jelenlétében avatták fel. 

 

A két nép megbékélését hirdető, törökországi kezdeményezés és anyagi hozzájárulás 

nyomán létrejött emlékpark központi részét az ostrom két vezéralakjának Szulejmán 
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szultánnak és Zrínyi Miklós 

várkapitánynak nagyméretű, 

bronzból öntött domborműves 

portréi uralják. 

Az emlékhely 1996-ban díszes 

kivitelű ivókúttal, azaz 

cseszmével bővült, melynek 

összes építő és burkoló anyaga 

Törökországból származik. 

Látogatásunk befejezéseként a 

Kiskakas vendéglőbe vezetett 

az utunk és az éhes gyomrunk. 

A megbeszéltek szerinti menü, 

bőséges adagjainak 

elfogyasztása után még kicsit pihegtünk és ezután buszon elfoglaltuk helyünket, rá 

bíztuk magunkat Sándor barátunkra aki tőle megszokott biztos vezetéssel hozott haza 

bennünket és este 20 órakor landoltunk is reggeli indulási pontunkon. Köszönjük 

Sándor, hogy vigyáztál ránk. 

Jó volt veletek lenni és élményekkel gazdagodva zártuk 

éves kiránduló sorozatunkat. Adja a Teremtő, hogy 

folytassuk 2020-ban is felfedező utazásainkat.  

 Külön öröm, hogy egy kedves barátra is szert tettünk. Dér Anikó nem csak 

idegenvezetőnk, de kellemes társ is volt Szigetváron. Reméljük Neki is jól esik felidézni 

a velünk töltött időt. Köszönjük vendégszeretetét, kedvességét és az információkat! 

Köszönet neki, aki különösen a városi és vári sétánk során volt segítségünkre. 

Gondolatait és olvasmányait írásba foglalta Varga István. Kiadásra alkalmassá tette, 

szerkesztette Scharek Ferenc 

Köszönjük a fotókat: Dér Anikó, Horváth János, Ivády Pál, Kiss Edith, Koós Teréz, 

Scharek Ferenc barátainknak. 


