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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Nemzetközi konferencia a horvát és a magyar reneszánszról

Dr. Bene Sándor

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a Tanács Napja alkal-
mából szervezett Magyar Estre szombaton, 2012. december 1-jén, 19 órakor a Casablanca étteremben (Ulica 
Grada Vukovara 271, Chromos-torony északi oldala) társalgásra és gazdag választékú vacsorára.  

A jó hangulatot kopácsi magyar zenekar biztosítja. A belépőjegy ára 150 kn.
Jelentkezés és helyfoglalás a 098/484974 telefonszámon, vagy az iroda@zg-magyar.hr e-mailon lehetsé-

ges. Belépőjegyek a Tanács irodájában (Vodovodna 15) vásárolhatók a jelentkezés után minden nap novem-
ber 29-ig.  A belépőjegyek száma korlátozott. Mindenkit szeretettel várunk.

Magyar Est

Bene Sándor irodalomtörté-
nész, a Nemzetközi Magyarságtu-
dományi Társaság főtitkára, a ta-
nácskozás egyik szervezője az 

MTI-nek elmondta, hogy a konfe-
rencia előadásai a nemzetközi re-
neszánszkutatás központi fogal-
mai, a régi és az új köré csoporto-
sulnak. Az irodalomtörténész sze-
rint ez a fogalompár alkalmasnak 
tűnik arra, hogy kimutassa a ma-
gyar és a horvát kultúra közötti 
strukturális és személyes kapcsola-
tokat, a párhuzamos jelenségeket, 

illetve az eltéréseket. A tanácsko-
zás célja, hogy új szemszögből vizs-
gálják a részben közös államban ki-
bontakozó, ám távoli területeket, 
mentalitásokat és tradíciókat egye-
sítő magyar és horvát reneszánsz-
kultúra történetének mintegy más-
fél évszázadát, a 15. század köze-
pétől a 16. század második feléig 
– jegyezte meg Bene Sándor. Janus 
Pannoniusról három előadás is el-
hangzik, elemzik zágrábi kéziratait 
és a közelmúltban Olaszországban 
fellelt, eddig ismeretlen latin nyel-
vű versét, Andreas Pannonius 1467-
ből való írását az uralkodói eré-
nyekről, az abban felhasznált Pet-
rarca-idézetekről. Raguzai szerze-
tesek Mátyás király udvarában cím-
mel egy dubrovniki kutató érteke-
zését is hallhatják a résztvevők.

A hitetlentől a barbárig címmel 
megvizsgálják a törökről kialakított 
kép változását. Szó lesz Corvin Já-
nosról mint a művészetek patró-
nusáról, az asztrológiáról és a má-
giáról Mátyás király udvarában, de 
megtárgyalták a 16. században szü-
letett horvát származású magyar 
humanista, Dudith András pécsi 
püspök vallási toleranciáról vallott 

elképzeléseit is. Szörényi László 
Szé chenyi-díjas irodalomtörténész 
egy II. Ulászló király és Candale-i 
Anna spanyol-francia hercegnő 
1502-es házasságkötésére írt költe-
ményről értekezik. A humanista la-
tin szövegek digitalizálásáról és in-
ternetes hozzáféréséről számol be 
egy horvát és egy magyar kutató. 
A magyar–horvát tanácskozáson 
két könyvbemutató volt: az első 
hasonló, Zrínyi Miklósnak szentelt 
2009-es konferencia anyagát tar-
talmazza a Zrínyi család a horvát és 
a magyar történelemben című kö-
tet, míg a másik Brodarics István 
(1490–1539) humanista főpap, po-
litikus, diplomata eddig ismert tel-
jes levelezését (349) gyűjti egybe, 
benne a mohácsi csata leghitele-
sebb leírásával. A könyvet tavaly a 
Brodarics-év alkalmával jelentette 
meg az Argumentum Kiadó.

A konferencia a Zágrábi Egye-
tem Bölcsészettudományi Karának 
Klasszika-filológia és Hungarológia 
Tanszéke, a magyar Külügyminisz-
térium, a zágrábi magyar nagykö-
vetség, a Balassi Intézet, valamint a 
Zágrábi Magyar Kisebbségi Tanács 
támogatásával valósult meg. MTI



Az Ady Endre Magyar Kultúrkör irodalmi és zenei szakcsoportja vendégszerepelt 
Kopácson és Harasztiban, november 17-én és 18-án.

A 80. évforduló alkalmából készült kultúrprogram rövidített változata mindkét 
helyszínen nagy érdeklődést váltott ki a közönségnél, különösen Kopácson, a zsúfolá-
sig megtelt könyvtárteremben. A szereplők és a közönség között sugárzott a pozitív 
energia az előadás első percétől kezdve a műsor végéig, amikor a nézők vastapssal kö-
szönték meg a remek előadást.  A program után vacsorával folytatódott a kölcsönös 
ismerkedés. A remek hangulathoz hozzájárult a KAZ („Kopácsi Alkalmi Zenekar”) sze-
replése is, ugyanis az első blokk, amikor muzsikáltak, három és fél órát tartott – szü-
net nélkül. Így a zágrábi és a kopácsi magyarok is együtt táncra perdültek, még a busz-
vezető is megtanulta járni a csárdást. Igen rövid éjszaka után a zágrábi csapat elindult 
Harasztiba, ahol létszámban kisebb, de vendégszeretetben azonos mértékű meleg fo-
gadtatásban részesült.

A szereplőkből és a nézőkből egyaránt sugárzott a pozitív energia

Réber László, Šehtel Tomi és Miroslav Nižić a színjátszó csoport oszlopos tagjai

A „Gólyaavatást” jól fogadta a közönség

A lelkes kopácsi közönség

Mindenki csárdásozott, még a buszsofőr is

Vendégszereplés a Drávaszögben és Szlavóniában
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A lelkes kopácsi közönség

Mindenki csárdásozott, még a buszsofőr is

Kovács Beáta énekel

A meleg fogadtatás Harasztiban sem maradt el

Vendégszereplés a Drávaszögben és Szlavóniában
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Adventi hangverseny a székesegyházban

Program:
Harmónia Gyermekkar

Gallus: Domine ad adjuvandum (latin)
Liszt: A nautis dubium (latin)

Liszt: Vidáman játszva űzzük a bút Szent Erzsébet legendából (magyar)
Delibes: Missa Brevis

- Kyrie, O salutaris hostia, Agnus Dei (latin)
Britten: Ceremony of Carols

- Balulalow, This little Babe 
Sugár Miklós: Cantate Domino (latin)

Caccini: Ave Maria (latin)
C. Franck: Panis Angelicus (latin)

egy spirituálé angolul 
Csengettyű Együttes
Charpentier: Te Deum

Mozart: Bűvös csengettyű
Csajkovszki: Részlet a Diótörőből

Balázy Oszkár: Fanfár

December 8-án, szombaton, 16:00 órai kezdettel Mikulás–napi ünnepség, amelynek 
keretein belül a színjátszó szakcsoport előadja a „Holle anyó” című mesét.

December 15-én, szombaton, 18:00 órai kezdettel Karácsonyi vásár. A vásár kezdetén 
a Kör műkedvelő csoportjai alkalmi műsort adnak.

December 16-án, vasánap, 17:00 órai kezdettel Karácsonyi ünnepség a Körben. A mű-
sorban fellépnek a Potočnica óvoda magyar csoportjának tagjai, az Ivan Gundulić Álta-
lános Iskola kéttannyelvű tagozatának tanulói, valamint az anyanyelvápolásban része-
sülő diákok. Az ünnepség előtt – 16:30 órai kezdettel – a gyerekek feldíszítik a karácsony-
fát.

Kérjük látogassák meg rendezvényeinket minél nagyobb számban!

A Kőbányai Szent László Általános Iskola (Budapest, Szent László tér 1., 1105) Harmónia 
Gyermekkara és a Csengettyű Együttes adventi koncertje a zágrábi székesegyházban 2012. 

december 9-én 19.00 órai kezdettel

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2012. decemberében


