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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Az Ady-kör kilépett a MESZ-ből
A 2013. október 12-ére összehívott rendkívüli közgyűlés egyhangúlag úgy dön-

tött, hogy a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör azonnali hatállyal kilép a Ma-
gyar Egyesületek Szövetségéből

A 2013. október 12-ére összehívott 
rendkívüli közgyűlés egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a zágrábi Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör azonnali hatállyal kilép 
a Magyar Egyesületek Szövetségéből. 
Mint ezt bevezetőjében Selman Mari-
ann, a Kör elnöke hangsúlyozta, ez a 
lépés elsősorban gyakorlati okok mi-
att indokolt, ugyanis a jelenleg rendel-
kezésére álló információk szerint a jö-
vőben a Kör nagyobb eséllyel pályáz-
hat a kormány által odaítélt támogatá-
sokra (amennyiben megváltoznak a Ki-
sebbségi Hivatal kritériumai és kizáró-
lag a programok elbírálása lesz a pénz-
osztás alapja), ha ezt független, külön-
álló alanyként teszi. Továbbá, a függet-
lenülés mellett szólt az a tény is, hogy 
a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör 
az ország egyéb magyar kultúregye-
sületeitől eltérő környezetben, speci-
fikus körülmények között végzi mun-
káját. „A MESZ-ből való kilépés termé-
szetesen nem azt jelenti, hogy mi bár-
kivel is viszályban állnánk. Az Ady End-
re Magyar Kultúrkör a továbbiakban 
is nyitott az együttműködésre, s aho-
gyan eddig is, Zágrábban a jövőben is 
mindenki szívesen látott vendég lesz” 
– mondta Selman Mariann. Bár a Kör 
vezetősége kínosan igyekezett kerül-
ni a konfrontáció látszatát is, nem hiva-
talosan azonban, a vita során fény de-
rült arra, hogy a tagság zöme elége-
detlen a MESZ tevékenységével. Egye-
sek a MESZ egyes magyarországi poli-
tikai opciókkal való jó viszonyát kifogá-
solták, mások a támogatások odaítélé-
sének politikáját tartották elfogadha-

tatlannak. Egyvalamiben a közgyűlé-
sen jelen lévők egyetértettek: a valaha 
apolitikus, kifejezetten a kulturális te-
vékenységre összpontosító Szövetség 
már jó ideje politikai pártként viselke-
dik, nem riadva vissza a kultúregyesü-
letekre gyakorolt nyomástól sem cél-
jai elérése érdekében. Bár a MESZ sű-
rűn hangoztatja, hogy a horvátorszá-
gi magyarság megosztottságának fel-
számolásán fáradozik, a gyakorlatban 
ezt mindinkább elmélyíti. Ha figyel-
men kívül hagyjuk a szinte mindenna-
pos drávaszögi csatározásokat, me-
lyek szerencsére nem érintik a zágrábi 
magyar közösséget, jelképértékű mes-
terkedésük és állásfoglalásuk a Horvát-
országi Magyar Kisebbségi Tanácsok 
és Képviselők Koordinációja sikertelen 
létrehozása során. A MESZ, illetve Ju-
hász Sándor elnök, a magyarság össze-
fogását úgy értelmezi, hogy mindenki 
azt teszi, amire a Központ/Juhász uta-
sítja. Ezt a végsőkig leegyszerűsített vi-
lágképet a zágrábi magyar közösség, 

így az Ady-kör tagsága is már a kezde-
tektől fogva, Horvátország függetle-
nülése első napjaiban is elfogadhatat-
lannak tartotta. Az egység, az összefo-
gás Európában, a demokráciában egé-
szen másról szól, semmint kiskirályok-
ról, nagyhatalmú elnökökről. Még in-
kább másról szól az egység, az össze-
fogás a kisebbségi közösségekben, 
ahol szinte minden a jóindulatú embe-
rek önkéntes, áldozatkész munkájától 
függ. Az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
újonnan visszaállított függetlensége el-
sősorban azt látszik biztosítani, hogy 
a jóindulatú emberek zavartalanul vé-
gezhessék önkéntes, áldozatkész mun-
kájukat. Ez nem sok, de körülménye-
inkhez mérten nem is kevés. Ezért csak 
üdvözölni tudjuk a Kör közgyűlésének 
határozatát és további jó munkát kívá-
nunk. Hisszük, hogy az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör a továbbiak folyamán is 
élvezni fogja a zágrábi magyar közös-
ség, azaz mindannyiunk támogatását.

A szerkesztőség 

Zágrábban a jövőben is mindenki szívesen látott vendég lesz



Kirándulás Bécsbe és az Őrvidékre

Az Esterházy-kastély kertjében

Találkozó a mise előtt

Koszorúzás a bécsújhelyi temetőben

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa minden évben két alkalommal ta-
nulmányutat szervez, így most október 4– 6. között a út Ausztriába, illetve Bécs-
be és az Őrvidékre vezetett. E tanulmányút elsődleges célja volt találkozni és 
barátkozni a bécsi magyarokkal, valamint megismerni a magyar történelmi és 
vallási jellegű nevezetességeket Ausztriában

A zágrábiak péntek este 
a Collegium Hungaricumban 
jelen voltak a bécsi Európa 
Club által szervezett Az er-
délyi könyvkiadás múltja, je-
lene és jövője című előadá-
son, ahol bemutatkozott a 
romániai Kriterion Könyv-
kiadó, melyet 1970-ben ala-
pított Domokos Géza, a ne-
ves romániai magyar iroda-
lompolitikus, író és műfor-
dító, aki a kiadó első igazga-
tója is volt. A Kriterion az el-
múlt 43 évben számos köny-
vet adott ki Romániában 
élő nemzetiségek nyelvein, 
magyar, német, szerbhor-
vát, ukrán, jiddis, szlovák, 
orosz, tatár, török, albán, 
cseh, kurd és roma nyelven,  
a Biblioteca Kriterion c. so-
rozatban pedig román fordí-
tásban a nemzetiségi irodal-
mak legjavát is. Az előadás 
után társalogtunk a Európa 
Club magyar egyesület veze-
tőségével, dr. Smuk András-
sal az élén, visszaemlékezve 
a 2004-es zágrábi kirándulá-
sukra, valamint beszélget-
tünk a további kapcsolattar-
tásról, az egymásközti láto-
gatásokról és közös progra-
mok lehetőségeiről. Szom-
baton az Őrvidékre /Burgen-
landba/ kirándultunk, Kis-
martonban megtekintet-
tük az  Esterházy-kastélyt és 
megismerkedtünk a valami-
kori leggazdagabb magyar 
család történetével és egyes 
tagjainak életrajzával. Meg-
látogattuk Joseph Haydn 
osztrák zeneszerző, karmes-
ter, operaimpresszárió, éne-

kes és ze netanár, a bécsi 
klasszicizmus első nagy mes-
terének kismartoni házát, 
majd egy kis buszozás után 
Liszt Ferenc szülőházát is 
Doborjánban /Raidingben/. 
Az esti órákban megérkez-
tünk Bécsújhelyre, ahol 1671. 
április 30-án fejezték le Zrínyi 
Pétert és Frangepán Feren-
cet. Egy va lódi felderítő ak-
ción után a helyi temetőben, 
miután megtaláltuk a sírju-
kat, ahol el voltak temetve 
1907-ig, amikor földi marad-
ványaikat a zágrábi székes-
egyházba vitték át, egy ko-
szorúval róttuk le tisztele-
tünket e két mártírnak. Va-
sárnap Bécs nevezetessé-
geinek megtekintése mel-
lett alkalmunk adódott részt 
venni magyar nyelvű szent-
misén a  Német Lovagrend 
singerstrassei Szent Erzsé-
bet-templomában, ahol az-
nap éppen a Erdélyiek Vasár-
napja és az aradi vértanúk-
ra való megemlé kezés volt. 
Rendkívül szép énekes mi-
sén, melyen a Kájoni mise-
rend, a Székely reneszánsz, 
valamint a Csíksomlyói Má-
ria-énekek csendültek fel 
a csikszeredai Role együt-
tes előadásában. A megha-
tó szertartás után társalog-
tunk az Ausztriában élő er-
délyi magyarokkal is. Két és 
fél nap olyan volt, mintha 
egy időgépben több évszá-
zadot sikerült volna átfut-
ni és még találkozhattunk a 
bécsi magyar közösség kép-
viselőivel is.

SZEKERES Péter



A Sziveri János Intézet és Sziveri 
verseskötetének zágrábi bemutatása

November 23-án, szom-
baton 18 órakor  az Ady End-
re MKK nagytermében a 
Magyar Tribün keretén be-
lül vendégül látjuk a veszp-
rémi Sziveri János Intéze-
tet, amely a közép-európai 
folyóirat-kultúrát, valamint 
az utóbbi évtizedek irodalmi 
folyamatait kutatja. 

Az intézet névadója, 
Sziveri János vajdasági költő 
volt, az Új Symposion szer-
kesztője, aki fiatalon halt 
meg Budapesten. 

Érdekes, különleges élet-
útját a nemrég megjelent 
gyűjteményes kötete áb-
rázolja, amelyet Magyaror-
szágon kívül több helyen is 
bemutattak: Pozsonyban, 

Október 24-én, csütörtökön, 
a Horvát Írószövetség szék-
helyén, Zágráb Város Kisebb-
ségi Koordinációjának „Nyel-
vi sokszínűség Horvátország-
ban” cí mű projektje keretén 
belül megtartották a Nyelv a  
nyelvben elnevezésű tribünt. 
Az egyórás előadás során fel-
szólalt Balázs-Piri Zoltán, Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi 
Tanácsának elnöke, majd dr. 
Szentesi-Žagar Orsolya és mun-
katársa Kristina Katalenić be-
mutatták a magyar nyelv sajá-
tosságait. Detoni Xénia műfor-
dító a fordításról értekezett.

Nyitrán, Kolozsvárott, Sza-
badkán, Újvidéken. 

Az Intézet előadással, 
filmvetítéssel, beszélgetés-
sel és versmondással gaz-
dagított bemutatóján Ba-
lázs Attila, az Új Symposion 
egykori szerkesztője, Géczi 
János költő, a Sziveri Társa-
ság tagja, Reményi József 
Tamás szerkesztő, a Sziveri 
Társaság elnöke és Ladányi 
István szerkesztő, a Sziveri 
János Intézet vezetője fog 
beszélni. 

Sziveri verseit az Ady 
Endre Magyar Kultúrkör 
színjátszó szakcsoportjának 
tagjai olvassák fel a zágrábi 
közönségnek.  

KOVÁCS Lea

2013. október 10-én a Bogdan Ogrizović Könyvtárban a 
Horvát Írók Társasága és a magyar Szépírók Társasága ál-
tal szervezett rendszeres írócsere keretén belül az idén 
Gerevich András fiatal magyar költő bemutatására került 
sor. 

A szerzőt Tomica Bajsić horvát költő mutatta be Kovács 
Lea tolmács segítségével, aki a felolvasott verseket horvát 
nyelvre fordította. A zágrábi közönség így magyar és horvát 
nyelven hallhatta a fiatal költő és műfordító verseit.         K. L.

Gerevich András Zágrábban
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Megjelenik havonta, 800 példányban

szombat, november 16-a, a revütánccsoport egykori tagjainak találkozója 
a tánccsoportalapításának 25. évfordulója alkalmából. 

részletes információ szemesi róbert úrtól kapható a 098/457-557-es telefonszámon.

szombat, november 23-a, 18:00 órai kezdettel a kultúrkör nagytermében „sziveri jános est“
 a magyar tribün rendezvénysorozat keretein belül.

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2013 novemberében

4. Zágrábi Magyar Néptáncest
Češki Dom, Šubićeva 20. szombat, 

november 9-én 19 óra
A programban fellépnek:

A csúzai Csárdás, a HMDK ifjúsági népi táncegyüttes
A dályhegyi Petőfi Sándor MKE Bokréta népi táncegyüttes, 

 Cserebogár gyermektánccsoport és zenekara
A laskói Petőfi Sándor MKE  Kankalin népi táncegyüttes

A várdaróci Várdaróc MKE Daróca népi táncegyüttes
A szentlászlói Petőfi Sándor MKE ifjúsági népi táncegyüttes
A HMDK kiskőszegi egyesületének asszony-tánccsoportja

A belépés díjtalan!

MAGYAR EST
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa tisztelettel és szeretettel meghívja Önt 

a Tanács Napja alkalmából szervezett Magyar Estre pénteken, 2013. november 29-én, 
19 órakor a Casablanca étteremben (Ulica Grada Vukovara 271, Chromos-torony 
északi oldala) társalgásra és gazdag választékú vacsorára.  

A jó hangulatot barcsi magyar zenekar biztosítja. A belépőjegy ára 120 kn.
Jelentkezés és helyfoglalás a 098/484974 telefonszámon, vagy az iroda@zg-

magyar.hr e-mailon lehetséges. Belépőjegyek a Tanács irodájában (Vodovodna 15) 
vásárolhatók a jelentkezés után minden nap november 22-éig.

A belépőjegyek száma korlátozott. Mindenkit szeretettel várunk. 


