
 

Báthori Csaba (1956) – író, kritikus, m�-

fordító, esszéista, Budapest

Csörsz Rumen István (1974) – irodalomtör-

ténész, régizenész, szerkeszt�, Budapest

Dávid Adél (1985) – néprajzos, könyvtá-

ros, Sepsiszentgyörgy (Románia)

Dávid Géza (1949) – oszmanista törté-

nész, egyetemi tanár, Budapest

Deák Piroska (1957) – jogász, Budapest

Fábián István (1953) – tervez�szerkeszt�, 

grafi kus, Budapest

Frankovics György (1945) – író, újságíró, 

néprajzkutató, Pécs

Gombos László (1967) – zenetörténész, 

tanár, Budapest

Hajós Eszter (1990) – egyetemi hallgató, 

Budapest

Heka László (1959) – jogász, docens, Sze-

ged

Juhász Péter (1972) – környezetmérnök, 

Tatabánya

Kállay Kotász Zoltán (1969) – író, szer-

keszt�, Budapest

L�kös Péter (1962) – germanista, Pilis-

csaba

Messik Miklós (1952) – MEVE-elnök, jo-

gász, m�emlékvéd�, Budapest

Németh S. Katalin (1950) – irodalomtörté-

nész, Celldömölk

Pécsi Ilona (1980) – szociálpedagógus, 

Cegléd

Rojkó Annamária (1962) – újságíró, szer-

keszt�, Budapest

Sal Antal (1946) – Budapest

Sterner Dániel (1992) – teológus, Má-

gocs

Szabó Tamás (1952) – szobrászm�vész, 

Budapest

Szentmártoni Szabó Géza (1950) – iroda-

lomtörténész, Budapest

Tüskés Gábor (1955) – irodalomtörténész, 

egyetemi tanár, Budapest

Varga Szabolcs (1978) – történész, do-

cens, Magyaregregy

Varga Zoltán (1976) – helytörténész, Szi-

getvár

Vincze Judit (1983) – grafi kus, Buda-

pest

Virágh László (1939) – zeneszerz�, m�vé-

szeti vezet�, költ�, Budapest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, 

Budapest

Maretics Erika (1961) – HR-referens, 

Buda pest

E számunk szerz�i

döntésének el és föl nem ismerését sajnálom. Mert igaz, ha lenne ilyen szállóige, hogy 

„maradt, mint Kerecsényi” vagy „kiegyezett, mint Kerecsényi a törökkel”, a gyulai ka-

pitány kevés megmaradt becsületét járatnánk le vele, aminek épp a visszaszerzésére 

teszünk szerényke kísérletet.

Zalán Tibor



„A Zrínyit ér� támadások közé tartozik, hogy valójában nem értett a 

védekezéshez, és át kellett volna adnia a parancsnokságot az egyik 

tisztjének. A források azonban ezt cáfolják, Zrínyi valójában a társaival 

együtt hozta meg a legfontosabb döntéseket.” (Varga Szabolcs)

„»Krisztus nevére kérlek, / ki velem maradna, / az éltét és javait / ha 

kész feláldozni, / higgyen bennem!« S vitézi, / mellé álltak h�sei / egyt�l 

egyig híven.” (Német históriás ének, Csörsz Rumen István fordítása)

„A szigetvári várostrom történései egyaránt megihlették a horvát, a szerb, 

a magyar, a szlovák, a szlovén, a bosnyák, a török és más népek szerz�it, 

akik irodalmi m�veikbe, képz�m�vészeti alkotásaikba, népi énekeikbe 

belesz�tték a magyar és a horvát vitézek tetteit, másrészt, bosnyák és 

török oldalról saját katonáik h�siességét.” (Frankovics György)

„Sok magas rangú katonai és közigazgatási vezet�, no meg csomó 

alacsonyabb beosztású társuk leste izgatottan, hogy h�siességük fe-

jében milyen ellentételezésre számíthatnak. Leesik-e egy, az eddiginél 

fontosabb vagy zsírosabb poszt, esetleg »csak« néhány ezer akcse java-

dalomemelés lesz-e a jutalom, netán észre sem veszik buzgólkodásu-

kat.” (Dávid Géza)

„Szulejmán szultán sírhelye hamarosan a törökök kedvelt zarándokhe-

lyévé vált. A  következ� uralkodók a Magyarország ellen indított had-

járataik során mindig meglátogatták nagytisztelet� el�djük türbéjét, 

hogy az újabb támadás sikeréért imádkozzanak.” (Sterner Dániel)

Zrínyiáda
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