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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Magyar Intézet Zágrábban
Január 3-án Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, magyar közigazgatási 

és igazságügy-miniszter és Orsat Miljenić horvát igazságügy-miniszter ünnepé-
lyesen átadták rendeltetésének a zágrábi Magyar Kulturális Intézetet

Az Intézetet Navracsics Tibor és Orsat Miljenić nyitották meg

A környező országokban már rég-
óta működnek magyar kulturális inté-
zetek, Horvátországban viszont ed-
dig nem létesült ilyen. Január 3-án nyi-
tották meg a zágrábi Magyar Kulturá-
lis Intézetet, melynek célja, hogy a két 
nemzet kultúráját közvetítse Horvát-
ország és Magyarország között.

A megnyitón Iván Gábor zágrá-
bi magyar nagykövet köszöntötte a 
vendégeket, majd Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes, magyar 
közigazgatási és igazságügy-minisz-
ter mondott ünnepi beszédet. 

Elmondta, a magyar állam régi 
adósságát törleszti a zágrábi Magyar 
Intézet létrehozásával, mely a ma-
gyar kultúra jobb megismertetését, 
a magyar tudomány eredményeinek 
közvetítését szolgálja. 

Hangsúlyozta, egymás kultúrájá-
nak a megismerése a népek közöt-
ti baráti viszony kialakításához elen-
gedhetetlenül szükséges. Arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a magyar és a 
horvát kultúra között évszázadokon 
keresztül fenntartott szoros kapcso-
lat a 19-20. században elhalványult, vi-
szont a demokratikus változások és 
országaink függetlenné válása óta a 
két nemzet viszonya húsz éve egyér-
telműen barátinak nevezhető. 

Szavai szerint a barátság elmélyíté-
se a kulturális és tudományos kapcso-
latok erősítése révén válik lehetővé. 

A Magyar Intézet rendezvényei-
re tárt karokkal várja a horvátországi 
magyarokat is – mondta.

Ezt követően Orsat Miljenić horvát 

igazságügy-miniszter köszöntötte a 
vendégeket. Elmondta, fontos, hogy 
a két, szomszédos nemzet megismer-
je egymás kultúráját, különösen Hor-
vátország európai uniós csatlakozása 
óta, melynek megvalósulásában Ma-
gyarországnak is nagy szerepe volt.

Vesna Kusin, Zágráb főpolgármes-
ter-helyettese azt emelte ki, hogy az 
utóbbi tizenöt évben sokszínű kultu-
rális együttműködés jött létre Buda-
pest és Zágráb között, a Magyar Inté-
zet pedig még inkább hozzájárul a ba-
ráti viszony fenntartásához.

Hatos Pál, a Balassi Intézet főigaz-
gatója arról beszélt, hogy a magyar in-
tézetek legfontosabb feladata a ma-
gyar kultúra és nyelv népszerűsítése. 
Elmondta, a zágrábi magyar intézet-
ben a magyarok is tanulhatnak majd 
a horvát kultúráról.

Végül Sokcsevits Dénes, a Magyar 
Intézet vezetője szólt az egybegyűl-
tekhez. Mivel ő maga is horvát-ma-
gyar családból származik, egész éle-
tében sajátjának érezte mindkét nem-
zet örökségét, és mindig arra töreke-
dett, hogy a magyar kultúrát megis-
mertesse a horvátsággal, és fordítva.

– Az újonnan alapított Magyar In-
tézet igazgatójaként ezt a munkát 
szeretném folytatni, remélem, hogy 
eredményes lesz – mondta Sokcsevits 
Dénes. 

Végezetül arra hívta fel a figyel-
met, hogy az intézmény egyben a 
horvátországi magyarok otthona is 
lesz. A Magyar Kulturális Intézet a 
Jelačić tér szomszédságában, az Eu-
rópai Unió képviseletének is otthont 
adó modern épületben kapott helyet.

Új Magyar Képes Újság



Közös kincsünk, a népi kézimunka

A halasi csipkekészítés alapjainak 
fő megteremtője a kiskunhalasi gim-
náziumban tanító, erdélyi származású, 
Dékán Árpád rajztanár volt, ő eme ne-
mes kincs megálmodójaként, nem csak 

gyűjt, hanem tervez is.  Anyja családjá-
ban hagyományos a csipke szeretete 
és ő maga is átlagon felüli kézimunká-
zó hírében állt.

Dékán tervei megvalósításához 
1902-ben Markovits Máriát kérte fel, 
kinek nemcsak kiváló minősítésű ok-

A halasi csipke 
rövid története

Kiskunhalas – Bács Kiskun megye 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A Magyar Kultúra Napja alkalmával az Ady Endre Magyar Kultúrkör és Zágráb Város Ma-
gyar Kisebbségi Tanácsának szervezésében, január 25-én alkalmi műsor keretén belül meg-
nyitották a Magyar tájegységek kézimunkái elnevezésű kiállítást. Az alábbiakban a kiállítás 
anyagából adunk ízelítőt.

levele, de rendkívüli gyakorlata alap-
ján mesteri cím elnyerése is kiérdemelt 
volt. Első elvállalt munkáján hetekig 
dolgozott, kísérletezett, melynek ered-
ményeképpen megszületett az új ma-
gyar csipke, ezt követően a mesternő 
vezetése alatt alakult meg az első kis-
kunhalasi nőegylet csipkeverő műhe-

lye. Első kiállításon aratott sikerük 1902 
karácsonyán az Iparművészeti Múze-
umban volt, amikor is az egész kollek-
ciót maga a múzeum vásárolta meg. A 
Markovits Mária által készített csipke-
legyezőt a magyar állam Alice Roose-
veltnek, az Egyesült Államok elnöke lá-

nyának ajándékozta. 1904-ben a csip-
keverő műhely 2000 koronás kereske-
delmi nagydíjat kapott, majd az ez évi 
világkiállításon grand prix-vel jutalmaz-
ták – az egész kollekciót az USA vásá-
rolta meg. Ezek után a halasi csipke mű-
helye Pestre költözött, Dékán Árpád 
vezetése és felügyelete alatt. Dékán 
1911-ben kivált az Iparművészeti Társu-
latból. Utolsó szenzációt keltő mun-
kája Zita királyné csipketarsolya és a ki-
rály csipketerítője, melyeket Markovits 
Mária készített el. Az első világháború 
után, 1917-ben a műhely ideiglenesen 
megszűnt, utána Markovits Mária mel-
lé Stephanek Ernő állt, ki Dékán helyett 
is segíteni, és felkarolni próbálta őt. 
Tervei a kezdeti szecesszióból egy idő 
után a barokkos vonalvezetésbe csap-
nak át, díszítő elemeit úgy a folklórból, 
mint a magyar úrihímzések motívum-
világából meríti. 1932-ben Stephanek 
és Markovits nagy volumenű megren-
delést kap a magyar államtól Mussolini 
csipketerítőjének elkészítésére, mely 5 
csipkeverő asszony közreműködésével 
3 hónapig tartott. 1935-ben megalakul 
a Csipkeház, 1937-ben, ’38-ban, ’40-ben 
sorra nyerik a világkiállításokat. 1937-
ben Julianna holland trónörökös a ma-
gyar államtól nagyméretű halasi csip-
keterítőt kap nászajándékba.

A második világháború után a Csip-
keházat csak 1954-ben tudták üzem-
képessé tenni – Markovits Mária halá-
la után pár héttel –, de ennek ellenére 
’58-ban Molnár Béla, iparművészeti fő-
iskolai tanár csipketerveinek köszönhe-
tően a halasi csipke Brüsszelben ismét 
a grand prix díjat nyeri.

Drágább az aranynál, a világ legfi-
nomabb cérnájából varrják, méltó rá, 
hogy nemzeti kincsként valamennyien 
megismerjük, és otthonunkban méltó 
helye legyen. 



A jelenlévők kipróbálhatták a dió sokféle gasztronómiai felhasználhatóságát is

Zágrábi előadót üdvözölhettünk és 
hallhattunk január 8-án a Magyar Tri-
bün új évi első előadásán. Dr. sc. Littvay 
Tibor jól ismert a zágrábi magyarság 
köreiben, hosszú évek óta tagja az Ady 
Körnek, alapító tagja a Horvátországi 
Magyar Tudományos és Művészeti Tár-
saságnak és jelenleg is tagja Zágráb Vá-

ros Magyar Kisebbségi Tanácsának. Vaj-
dasági születésű, iskoláit Zomborban 
végezte, de egyetemi tanulmányai-
nak kezdete óta Zágrábban él. A Zág-
rábi Egyetem Erdőmérnöki Karának bi-
ológia szakán végezte alap- és doktori 
képzését. 1976 óta a Horvát Erdészeti 
Intézetben dolgozott, mint a Növény-
nemesítési és Vetőmagtermesztési Fő-
osztály vezetője és a a Horvát Erdészeti 
Intézet Kutatásai Központjainak koor-
dinátora. Innen ment nyugdíjba 2014. 
jan. 1-jén. 

Több kutatási projektumnak volt a 
vezetője, illetve munkatársa. Három, 
az Erdészeti Kutatóhelyek Nemzetkö-
zi Szövetsége által szervezett erdésze-
ti világkongresszuson, több nemzet-
közi és hazai konferencián, tanácsko-
záson vett részt. Kutatási eredménye-
it hazai és nemzetközi folyóiratokban 
és konferenciakiadványokban közölte.

Nyugdíjazásáig a Horvát Köztársa-
ság állandó képviselője volt a Gazdasá-
gi Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezetben (OECD) és az Európai Erdé-
szeti Intézetben.

1979 óta intenzíven dolgozott a kö-

zönséges dió (Juglans regia L.) neme-
sítésén, az anyai fák kiválasztásán és a 
vegetatív sokszorosításon (oltáson). 
Előadásában bemutatta a nagyon 
hasznos és népszerű fa „nagyüzemi” 
termesztésének problémáit, kihívásait, 
a szelektív horvát diófajta létrehozásá-
nak nehézségeit, a magról és az oltás-
sal történő termesztés genetikai követ-
kezményeit, a dió gazdasági hasznosí-
tását. Először a világon alkalmazta si-
keresen a diófánál szokásos gépi oltá-
si módszert a tölgyfán is.

A jelenlévő 30 hallgató az előadást 
követő fogadáson kipróbálhatta a dió 
sokféle gasztronómiai felhasználható-
ságát a diólikőrtől kezdve a dióval íze-
sített pástétomon keresztül a különbö-
ző süteményekig. Köszönjük mindenki 
segítségét, aki hozzájárult az est sikeré-
hez. 

A februári előadással ugyancsak 
zágrábi előadó gazdagítja majd ismere-
teinket. Dr. sc. Csurkovics-Major Fran-
ciska, a Zágrábi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara Hungaroló-
gia Tanszékének docense tart előadást 
„Fejtő Ferenc és Zágráb“ címmel feb-
ruár 8.-án 18:00 órakor. 

Csurkovics-Major Franciska a bács-
kai Topolyán született. Egyetemi tanul-

mányait a budapesti Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán végezte magyar és német 

nyelv és irodalom szakon. Végzés után 
majdnem húsz évig különböző általá-
nos és középiskolákban tanított. 1991 
óta Zágrábban él. Zágrábban részt vett 
a magyar nemzeti kisebbség oktatá-
sának szervezésében. A Zágrábi Egye-
tem Hungarológia Tanszékén dolgozik 
mint lektor és előadó docens (Magyar 
nyelvi gyakorlatok, A 19. századi iroda-
lom szemináriuma, Horvátország a ma-
gyar irodalomban, Magyar irodalmi al-
kotások horvátra történő fordításá-
nak műhelye). Több tudományos cik-
ke, monográfiája, fordítása, esszéje je-
lent meg, több alkalommal szerkesz-
tett, ellenőrzött, korrigált könyveket, 
műveket.

Előadásában Fejtő Ferenc (1909-
2008) író, publicista és történész Ér-
zelmes utazás című művével fog fog-
lalkozni. Fejtőt szoros családi kapcso-
latok fűzték Zágrábhoz. Az első világ-
háború előtt gyakran tartózkodott itt 
nagyszüleinél. Utána először 1934-ben 
látogatott újra Zágrábba. Az Érzelmes 
utazás e látogatás eseményeit és az író 
gyermekkori emlékeit idézi fel.

A szervezők remélik, hogy a zágrá-
bi magyarok örömmel hallgatják majd 
meg az előadást azért is, mert az érde-
kes tartalom mellett biztos, hogy a ma-

gyar nyelv kiemelkedően szép és vá-
lasztékos használatának lehetünk majd 
tanúi.       RANOGAJEC-KOMOR Mária

Dr. Ranogajec-Komor Mária 
és dr. Littvay Tibor

A csodálatos diófa
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Szombat, február 8., 18:00 órai kezdettel – dr. sc. Ćurković Major Franciska 
tudománynépszerűsítő előadása 

Fejtő Ferenc magyar íróról a „Magyar Tribün” rendezvénysorozat keretein belül.
Szombat, február 15., 18:00 órai kezdettel – a Kultúrkör színjátszó és zenei szakcsoportjának 

Valentin-napi műsora.
Szombat, február 22., 17:00 órai kezdettel – farsangi jelmezbál gyermekeknek.

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben 
2014 februárjában

Az idei karácsonynak két eseménye volt, a gyerekek 
karácsonya és a karácsonyi vásár.  Az előbbi december 
15-én volt. Az óvodások, iskolások és szüleik Svaguša 
Katalin óvónő vezetésével feldíszítették a karácsony-
fát, a műsort a buzsáki Bokréta hagyományőrző együt-
tes adta. A kultúrcsoportnak három korosztálya van. 
A legfiatalabbak és az iskolások pásztortánccal szere-
peltek. A közép- és idősebb korosztály adventi és kará-
csonyi népszokásokat mutatott be eredeti néprajzi tár-
gyak segítségével, nagyon szép népviseletben. Sok ka-
rácsonyi dal is  elhangzott közös éneklésben. Jóleső ér-
zés volt látni, hogy egy kis falu közössége milyen szé-

Karácsony az Ady Körben
pen őrzi a régi hagyományokat. A műsort az ajándéko-
zás örömteli percei követték, majd a tánccsoport a zág-
rábi gyerekeket a néptánc alapvető lépéseire tanította.

A karácsonyi vásárt december 21-én tartották. Alkal-
mi műsorral kezdődött, melyben az Ady Kör színjátszó  
csoportjának tagjai versekkel és a kórus karácsonyi éne-
kekkel szerepelt. 

A vásárban sok karácsonyi dísz, ajándéktárgy, étel-, 
ital finomság kelt el. Jó hangulatban folyt a társalgás, az 
eszem-iszom és a közös éneklés. Az összegyűlt pénz a 
Kör munkáját segíti.          

                                          ŠEHTEL MOLNÁR Annamária

Az eddigi, magyar csatornákat is szolgáltató Digi TV 
eladta horvátországi érdekeltségét és ez egyben saj-
nos az itteni magyar nyelvű televíziózás lehetőségének 
megszűnésével egyenlő. Ezt a helyzetet feloldandó a 
Zágrábi Magyar Kisebbségi Tanácsnak sikerült megálla-
podást kötnie egy magyar,  műholdas TV-t sugárzó cég-
gel, amely szerint Zágráb körzetében magyarjaink szá-
mára egy, 12 magyar csatornát is magába foglaló, fize-
tős műsorcsomagot  biztosítanának. 

Az előfizetés egyéni, névre szóló lenne, viszont an-
nak adminisztratív kezelését adott magyarországi szol-
gáltató felé a Zágrábi Magyar Kisebbségi Tanács intéz-
né.

Kérem az érdekelteket, hogy mielőbb jelentkezze-
nek igényükkel a Tanács titkáránál Szekeres Péternél 
(098/484974, vagy e-mail: iroda@zg-magyar.hr), akinél 
a befizetést is intézhetik.                      

GUZSVÁNY József

MAGYAR TELEVÍZIÓZÁS 
ZÁGRÁBBAN

In Memoriam
Zdenko Škrabalo

Január 12-én Zágrábban elhunyt Zdenko 
Škrabalo világhírű diabetológus, a Horvát Tu-
dományos és Művészeti Akadémia tagja, egy-
kori horvát külügyminiszter és budapesti hor-
vát nagykövet. A zágrábi magyar közösséget a 
Horvát-Magyar Társaságban végzett munkájá-
val kötelezte el. Nyugodjon békében.


