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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

É v a d n y i t ó  g o n d o l a t o k
A jó politika olyan, mint a jó or

vos: ha tud, segít, de semmiképpen 
sem árt. Az embereket könnyű egy
másnak ugrasztani, összeveszíteni. 
Kibékíteni őket, együttműködésre 
késztetni, jóval nehezebb. Miután 
Zágrábban már néhányszor meg
jártuk a fekete-fehér, „mi” és „ők” 
labirintusait és a gyakorlatban is 
megtapasztalhattuk, hogy a pár
toskodásból nem származhat sem
mi jó, tisztára töröltük a táblát és el
kezdtünk mindent elölről. Mint ez 
általában lenni szokott, a játszóté
ri megbeszélésektől kezdve a kor
mányprogramig, a kezdetben sok
kal jobban tudtuk mi az, amit nem 
akarunk, mint azt, amit akarunk. El
sősorban nem akartunk veszeked
ni, mert azzal már mindenki torkig 
volt, azután nem akartuk, hogy más 
mondja meg, hogy mit tegyünk, s 
végül nem akartuk, hogy semmibe 
vegyenek bennünket. Minden, ami 
ezután történt, jobbára erre vezet
hető vissza. Miután nem akartunk 
veszekedni, elkezdtünk beszélget
ni. A beszélgetések együttműkö

déshez vezettek, az együttműkö
dés nyomán megjelentek az átgon
dolt tevékenység körvonalai. Azu
tán elkezdtünk beszélgetni mások
kal. Elmagyaráztuk, hogy nem sze
retnénk, hogy valaki más mondja 
meg, mit tegyünk, de azt is, hogy 
távol áll tőlünk, hogy elképzelése
inket, véleményünket ráerőszakol
juk bárkire is. Sokan a mai napig 
nem értik, hogy Zágrábban min
denki szívesen látott vendég, füg
getlenül attól, hogy bizonyos dol
gokban egyetértünk-e, vagy sem. 
Az ember – többek között –, attól 
is civilizált, hogy megengedi, hogy 
másnak is legyen véleménye, még 
akkor is, ha ez szöges ellentétben 
áll azzal, amit ő gondol.

A másokkal folytatott párbe
széd nyomán, döcögősen ugyan, 
de országos szinten is beindult az 
együttműködés a zágrábi magyar 
közösség és a többi magyar szerve
zet, egyesület között. Elérkeztünk 
odáig, hogy ha egy gesztus erejé
ig is, de 2012 márciusában a zágrá
bi Petőfi-emléktáblánál együtt vol

tak a horvátországi magyarok kép
viselői. A koszorúzás volt az első 
eset amikor, ha jelképesen is, de 
közösen tett valamit a két egymás
sal hadban álló országos szerve
zet és a parlamenti képviselő. Szó
val, elérkeztünk ahhoz a ponthoz 
is, amikor már mindenki elfogadta 
létezésünket és senkinek sem for
dul meg a fejében az, hogy semmi
be vegyen bennünket, magyaro
kat Zágrábban.  Ez a mi politikánk. 
Voltunk, vagyunk, leszünk – s némi 
szerencsével, szép szóval, baráti 
segítséggel, ehhez hozzásegíthet
jük a többi horvátországi magyart 
is. Ez a legfőbb oka annak, hogy to
vábbra is szorgalmazzuk a kisebb
ségi tanácsok és képviselők orszá
gos koordinációjának létrehozását, 
amely, mint tudjuk, patthelyzet mi
att még mindig nem állt fel. A koor
dinációra pedig nagy szüksége van 
mindannyiuknak.

Mert ne feledjük: a jó politika 
olyan, mint a jó orvos: ha tud, segít, 
de semmiképpen sem árt.

KALAPIS Rókus

 
Tisztelettel meghívok minden régi és mostani körtagot az évek során kialakult észak

bácskai találkozóra, amelyet 2012 szeptember utolsó szombatján, 29.-én tartunk Zentán. 

A program:
Gyülekező 11 órától a zentai városháza előtt a szökőkútnál, utána ebéd és társalgás 

a Népkerti Kioszkban.
A falra régi és új képeket vetítünk a körtagokról. Hozzál magaddal te is az albumod

ból amit meg akarsz mutatni a társaságnak.
Ádám József   00381/648372481
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Kedvcsináló a lendvai kiránduláshoz

A lendvai vár

A Zágráb Város Magyar Kisebb
ségi Tanácsa által szervezett, ha
gyományos őszi kirándulás úticélja 
október derekán a szlovéniai Lend
va lesz, a szlovéniai magyarság köz
pontja. 

A Zágrábtól megközelítő
leg másfél órányira elhelyezkedő      
11.000 lakost  számláló kisvá ros 
azon felül, hogy látnivalókban gaz
dag, borvidék is, ami egy társasuta
zás szempontjából egyáltalán nem 
elhanyagolható tény. A további
akban képbenszóban arra igyek
szünk rávilágítani, miért érdemes 
elmenni a kirándulásra.

Színházi élet Helytörténeti múzeum Lendván szőlőböl csinálják a bort

Látkép a szőlőhegyrőlSzentháromság-kápolna a Csuka dombon



Kedvcsináló a lendvai kiránduláshoz A római korban a környéken 
Halicanum névvel katonai állomás 
állt a Poetovio és Savaria közöt
ti hadiúton. A Lendva folyó mellet
ti település már 860-ban létezett, 
akkor adományozta Lajos király a 
salz burgi püspöknek. 1192-ben a 
Hahótok (Hoholt) német eredetű 
nemzetségének birtokába került a 
környék. Várát 1272ben említik, ek
kor a Hahót nemzetségé. 1314ben 
Kőszegi János foglalta el, de Károly 
Róbert 1323ban visszaadta a Hahót 
nembeli Miklósnak. 1644ben az Es
terházy grófok birtokába került.

A település a török harcok alatt 
viszonylag keveset szenvedett. 
A 16.–17. században a reformáció 
egyik fontos szellemi központja is 
volt nyomdával, híres prédikáto
rokkal. A törökök végleges kiűzé
se után, 1690-1705 között alakítot
ták ki az Esterházy hercegek a vár 
jelenlegi alakját.

A trianoni békeszerződésig, 
majd 1941–1945 között újra Zala 
vár megye Alsólendvai járásának 
székhelye és a Hetés tájegység köz
pontja volt. 

A békeszerződés rendelkezé
se szerint a Muravidékkel együtt a 
Szerb–Horvát–Szlovén Királyság
hoz került. Bár az 1945 utáni meg
torlások nem érintették olyan mér
tékben, mint Jugoszlávia más te
rületeit, a magyarság asszimiláció
ja itt is felgyorsult. Jugoszlávia fel
bomlásával 1991-ben a független 
Szlovénia része lett. 2002-ben 11 151 
lakosából 5653 szlovén, 3917 ma
gyar, 86 cigány volt.

Egy kis történelem

A Bánffy-központ hangulatos terasza

Színház és hangversenyterem 

Könyvesbolt, szintén a központban
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Megjelenik havonta, 1000 példányban

Mi történt a Délvidéken élő magya-
rokkal 1944. végén és 1945. elején?  

A zágrábi Szent Márktemplomban szeptem
ber 16ától ismét szolgálnak magyar katolikus 
szentmisét 8.30 órai kezdettel amit vasárnapi tár
salgás követ az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
(9:30 és 11:30 óra között).

Szeptember 29-én, szombaton tartják 
meg a hagyományos gesztenyegyűjtést a 
Sljemen. Gyülekező délelőtt 10 órakor a 
Mihaljevacon (a 8-as illetve 14-es villamos 
végállomása)  

É R T E S Í T É S E K  Az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör októberi rendevényei

Október 6., szombat, 18 órai kezdettel:
Matuska Márton: Az 1944-1945-ben lezaj-

lott délvidéki tragédiánk feltárása – tudo
mánynépszerűsítő előadás

Október 27., szombat, 18 órai kezdettel:
„Temetetlen halott“ – színes magyar já

tékfilm, a 20. század magyar politikai életé
nek egyik legtragikusabb személyiségéről, 
Nagy Imréről. Rendező: Mészáros Márta. A 
film bemutatójára az 1956-os évi magyar for
radalom és szabadságharc évfordulójának 
tiszteletére kerül sor.

Zágráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsa tanulmányi kirándulást 

szervez Lendvára

SZOMBAT – 2012. október 13 –án
8.00 órakor - indulás a Cibona irodaház mögötti parkoló-

ból (Andrašecova u.). 14:00-ig: Varazsd (Varaždin), Zrínyifalva 
(G.Kuršanec), Csáktornya (Čakovec),  Szent ilona (Šenkovec), 
Lendva (Lendava) 19:00-ig: Bántornya (Turnište), Tótlak (Selo), 
Mártonhely (Martjanci), Ra damos (Radmožanci), Bakonaki tó 
(Dobrovnik),– szállás hely OLIMPIA panzió Hosszúfaluban (Dol-
ga Vas).  20:00-24:00 – a szálláshelyen lévő éteremben - zenés 
va csora és társalgás a helyi magyarokkal.

VASÁRNAP 2012. október 14 –án
8.30 –ig: reggeli. 9:00 – Magyar katolikus szentmise – 

Gáborjánházán (7 km-re, Magyarország területén), 14:00-ig: 
Lendva látnivalók megtekintése. 15:00: ebéd - a szálláshelyen 
lévő éteremben. 17:00: indulás Zágrábba (érkezés kb. 19 órakor).

A részvételi díj  –   250 (kétszázötven) kuna 
A részvételi díj tartalmazza az szállás, vacsora, reggeli és a 

belépődíjak költségeit. A Tanács fedezi az utazás és a vasárna
pi ebéd költségét. Jelentkezési határidő: 2012. október 9. Az 
érdekeltek a tanács irodájában (személyesen, telefonon vagy 
e-mailben) jelentkezhetnek illetve fizethetik be a részvételi dí
jat. Figyelem! 

Utazását a kirándulás részvételi díjának befizetésével bizto
síthatja. Amennyiben nem lesz elegendő jelentkező (30 fő) az 
utazás elmarad, a befizetéseket pedig megtérítjük.  

 A Magyar Tribün új sorozatának második évadja kezdő
dik a Horvátországi Magyar Tudmányos és Művészeti Társa
ság szervezésében, az Ady Endre Magyar Kultúrkör és a Zág
rábi Magyar Kisebbségi Tanács támogatásával. Matuska Már
ton, a Magyar Szó újságírója tart előadást a Délvidéken élő ma
gyarok második világháború utáni sorsával kapcsolatos kuta
tások eredményeiről. A Magyar Szó 1990. október 12-étől a kö
vetkező év februárjáig, Negyvenöt nap negyvennégyben cím 
alatt tárcasorozatban közölte az emberirtásról szóló beszámo
lóját. Ebből született A megtorlás napjai című kötete, s azóta 
még néhány, melyek közül némelyeket egyedül, másokat szer
zőtárssal vagy társakkal írt, esetleg tanácsadóként működött 
közre megjelenésükben. Előadásában a következő érdekfeszí
tő kérdésekre, témákra tér ki: 1. Mi történt a Délvidéken élő 
magyarokkal az 1944. év végén és az 1945. év elején? Ki a fele
lős? Vannak-e korabeli, a vérengzést igazoló dokumentumok? 
Mennyire hitelesek ezek? 2. Hogyan derült fény a titokban vég
zett emberirtásra, amelyet a tettesek a főhatósággal együtt 
úgy kezeltek, mintha csupán háborús bűnösöket vontak volna 
felelősségre hazai és nemzetközi rendelkezések betartása mel
lett. Horvát kutatók rengeteg dokumentumot tártak fel, ame
lyekből világosan kiderül a vérengzés mérete, kegyetlensége, 
írott és íratlan szabályok tudatos megszegése. 3. Hol tart ma 
a feltárás, a dokumentálás, a vérengzés helyszíneinek megje
lölése, a felelősségre vonás, a rehabilitálás, a kárpótlás.  RKM


