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Kiál l í tás  a  Szent  István csatahajóról

Az Osztrák–Magyar Monarchia 
Tegetthoff-osztályú csatahajója, a 
Szent István, a rijekai „Ganz&Comp. 
Danubius A. G.” hajógyárban épült. 
Tengerre bocsátották 1914. január 
17-én, a flotta kötelékébe 1917. no-
vember 18-án iktatták be. A hajó 
anyakikötője Pula volt, horgonyzó-
helye a 33. számú bója a pulai öböl-
ben. A Szent István csatahajót, 
melynek merülési mélysége 8,6 mé-
ter, hossza 152,8, szélessége 27,9 
méter, vízkiszorítása 20 000 tonna 
volt, két 25 000 lóerős turbina haj-
totta. Egyike volt a négy legjobb tá-
madói tulajdonságú és legnagyobb 
tűzerejű osztrák–magyar hadihajó-
nak: 12-12 305 mm-es és 150 mm-es, 
valamint 20 75 mm-es ágyúval, 4 lég-
elhárító gépfegyverrel és 4 vízalatti 
torpedóvető csővel. A hadiflotta kö-
telékében összesen 937 napig volt.

A hajóraj, amelyet a Szent István 
és a Tegetthoff csatahajók alkottak, 
a Velebit romboló, valamint a TB. 76., 
77., 78., 79., 81. és 187. jelzésű torpe-
dónaszádok kíséretében 1918. júni-
us 9-én, 22 óra 15 perckor hajózott ki 
a pulai kikötőből, azzal a feladattal, 
hogy semmisítse meg a szövetséges 
erők zárlatát az Otrantói-szorosban.

A következő napon kora reggel, 
3 óra 30 perckor, a Kamenjak-sziget 
világítótornyától 9 tengeri mér-
földre délnyugatra, a 9-es pozíción, 
Premuda sziget északnyugati szirt-
jének közvetlen közelében az olasz 
haditengerészet két torpedóvető 
motorcsónakjának (MAS 15.és MAS 
21.) torpedói eltalálták a Szent Ist-
ván csatahajót. A hajó leállt, és a víz 
behatolása következtében lassan el-
kezdett jobb oldalára fordulni. 4.45 
kor a jobb oldali oldalsó ágyúk víz 
alá kerültek, 5.38-kor a hajó hirtelen 

megbillen, 5.58-kor elkezd lassan 
jobb oldalára fordulni, 6 óra 5 perc-
kor teljesen átfordul, 7 perccel ké-
sőbb pedig eltűnik a víz alatt.

1974-ben a Zágrábi Rádió-televí-
zió Az Adria titkai elnevezésű pro-
jektjének keretében meghatározták 
a Szent István csatahajó elsüllyedé-
sének pozícióját. 1994 folyamán há-
rom osztrák és egy magyar csapat 
igyekszik megtalálni a hajót, fény-
kép- és videofelvételeket készíteni. 
A következő évben, 1995-ben, a Hor-
vát Köztársaság és a Magyar Köztár-
saság közötti kulturális együttmű-
ködési szerződés alapján (aláírták 
1992-ben) elkezdődik a rendszeres 
kutatás. 1995-ben két expedíció (az 
első májusban, a második szeptem-
berben), valamint a harmadik 1997-
ben (szeptemberben és október-
ben) megállapítja, hogy a hajó a ten-
gerfenékbe ütődött, aminek követ-
keztében a hajótest a hajóorr ágyú-
tornyának vonalában megtört, és a 
hajó tatja mintegy négy méternyire a 

tengerfenék fölé emelkedett. Fotó- 
és videodokumentáció készült, a 
tengernagyi szalonból több tárgyat 
felszínre hoztak, amelyeket restau-
rálásuk után az Isztriai Történeti Mú-
zeumban helyeztek el. 1998-ban a 
Horvát Köztársaság Művelődési Mi-
nisztériuma kultúrörökség-védelmi 
Igazgatóságának régészeti kultúr-
örökség-védelmi Főosztálya újabb 
expedíciót szervez a Belügyminisz-
térium különleges rendőrségének 
tagjaival, befejezik a hajó neve be-
tűinek leszerelését, dokumentálják 
a hajótest jobb oldalát, és újabb té-
zist állítanak fel a hajó elsüllyedésé-
ről, mely szerint a Szent István több 
mint két torpedótalálatot kapott.

1995. november 10-én, a tenger-
alatti tevékenységek Szabályzatá-
nak megjelentetésével, az elsüly-
lyesztett csatahajó veszélyeztetett-
sége felmérésének alapján tilos lett 
tengeralatti tevékenységek folyta-
tása a Szent István elsüllyedésének 
helyén.

Szeptember 25-én, a zágrábi Magyar Intézetben megnyitották az eszéki Szlavóniai Múze-
um és a pulai Isztriai Történeti Múzeum közös kiállítását a SM.S. Szent István osztrák–ma-
gyar csatahajó védett tengeri lokalitásról – A kiállítást dr. Iván Gábor magyar nagykövet 
nyitotta meg, ezt követően Gracijano Kešac, az Isztriai Történeti Múzeum igazgatója és dr. 
Kovács Vilmos ezredes, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka szóltak 
az egybegyűltekhez.



Vajdasági kirándulás
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 

Tanácsa őszi tanulmányi kirándulása 
keretében a zágrábi magyarok, illet-
ve horvát barátaik két napig Vajda-
ságban tartózkodtak. A körutazás 
folyamán meglátogatták Ilokot (Új-
lak), Péterváradot, Magyarkanizsát, 
Zentát, Zombort, Gombost és 
Vukovárt.

A kirándulás keretében részt vet-
tek a volt Ady Kör-tagok kanizsai 
talalkozóján, valamint látogatást 
tettek a vukovári magyaroknál.

A zágrábi magyarok koszorút he-
lyeztek el az 1944-es zentai véreng-
zés áldozatainak emlékművénél, a 
zentai csata emlékművénél, vala-
mint a Honvédő Háború vukovári 
emléktemetőjében.

Zentán, a Városházán történel-
mi előadást szerveztek a zágrábiak 
részére, melynek keretében megis-
merkedtek Zenta történelmével, il-
letve Savoyai Jenő zentai, a törökök 
felett aratott fényes gyözelmének 
történetével.

Zomborban a Megyeházán ismét 
csak a zantai csatáról hallhattak elő-
adást, iletve megtekinthették a jeles 
eseményt ábrázoló festményt.

A kirándulás nem nélkülözte a 
fesztelen pillanatokat sem, amikor 
például Zentán a kirándulók ellá-
togattak a Szabó-Vasas családhoz, 
megfordultak a nevezetes Papuli 
Csárdában, Újlakon pincelátogatá-
son vettek részt.

A zentai csata emlékművénél

Ranogajecék a kiránduláson ün-
nepelték meg házassági évfor-

dulójukat

A zágrábi magyarok Zombor főterén

A zágrábi magyar közösség koszorúval rótta le tiszteletét 
a honvédő háború áldozatainak vukovári emlékművénél



Gondolatok prof. dr. sc. Sztrilich János Pálról

Zágrábi Kortárs Kóruszenei Fesztivál

Ez év május 20-án nagy veszteség 
érte a magyar közösséget: a tisztelt 
és szeretett Sztrilich János Pál jezsu-
ita atya eltávozott az élők sorából. 
A zágrábi magyarok különös köszö-
nettel tartoznak Sztrilich atyának, 
hiszen Ő kezdte el kb. 20 évvel ez-
előtt és folytatta, amíg a betegség 
le nem győzte, a rendszeres vasár-
napi magyar nyelvű misék celebrálá-
sát a Szent Márk-templomban. Ösz-
szegyűjtötte, egymáshoz közel hoz-
ta a magyar hívőket, prédikációi-

val pozitív életfilozófiára ösztönöz-
te őket. A horvátországi magyar hit-
élet kulcsfigurája volt, de emellett 
aktívan kivette részét a horvátor-
szági magyarok egyéb tevékenysé-
geiből is. Alapító tagja volt a Horvát-
országi Magyar Tudományos és Mű-
vészeti Társaságnak, hosszú évekig, 
míg egészsége engedte, az Elnök-
ségnek is tagja volt. Az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörnek is tagja volt, 
érdeklődött rendezvényei iránt és 
amikor csak tehette, részt vett a 
körtagok vasárnapi barátkozásán, 
társalgásán. A Zrínyi Miklós Cser-
készcsapat munkáját tagságával is 
támogatta. Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsát, mint a zágrábi 
magyarok vallási aktivitásának véd-
nökét is lekötelezte magas színvo-
nalú, ugyanakkor mindenki számá-
ra érthető és ösztönző papi szolgá-
lataival.

Sztrilich atyát mint gyengéd, na-
gyon jó, optimista, ugyanakkor na-
gyon szerény és visszafogott em-
bernek ismertük, aki nemhogy nem 
dicsekedett, de nem is beszélt tisz-
teletre méltó zombori, 300 évre visz-

szamenőleg ismert, 400 tagot szám-
láló nemesi családjáról, amely címe-
rében a magyar és a dalmát állami 
szimbólumokat egyesítette. Édes-
apja egyike volt annak a 40.000 vaj-
dasági magyarnak, akik áldozatai 
voltak a II. világháború utáni leszá-
molásnak és akit 2013-ban mint ár-
tatlant, rehabilitáltak. Sztrilich atya 
jellemét jól példázza, hogy teljes 
mértékben meg tudott bocsátani a 
családja ellen vétkezőknek.

Tudását, intelligenciáját az is kife-
jezi, hogy villamosmérnöki végzett-
ségét és tudományos munkáját kö-
vetően elvégezte filozófiai, majd te-
ológiai egyetemi tanulmányait, le-
doktorált. Több nyelven beszélt, ol-
vasott, több tanulmánya jelent meg.

De ami talán a legjellemzőbb 
Sztrilich atyára az az, hogy igazi hívő 
ember volt a szó legnemesebb ér-
telmében: így volt jó, megbocsátó, 
a betegséget türelmesen viselő igaz 
ember. Emlékét, amire büszkék le-
hetünk, őrizzük.

Horváth László búcsúbeszédei 
alapján összeállította:

                Ranogajec-Komor Mária

A Zágrábi Kortárs Kóruszenei 
Fesztivál keretében szeptember 
26-án 20 órai kezdettel, az Ipar-
művészeti Múzeumban (Muzej 
za umjetnost i obrt) fellépett az 
Antal Laura vezette Szabad Han-
gok Vocal Ensemble, illetve szom-
baton, szeptember 27-én a Szt. 
Márk-templomban 21 órai kezdet-
tel az Ars Nova Vocal Ensemble tar-
tott hangversenyt Kiss Katalin ve-
zetésével. 

A budapesti művészek vendég-
szereplésére Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa támogatásá-
val került sor, az Ady Kör pedig 
szerény vendéglátásról gondosko-
dott, amit a megfáradt művészek 
hálásan fogadtak.

A fesztivál művészeti igazgatója, Szirovicza Tibor 
üdvözli a látogatókat a megnyitón
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Október 17-től -31 -ig-  A magyar kultúra napjai, Hrvatska kuća „Materina priča” Preradovićeva 31
Megnyitó: Péntek, október 17. 12:00 Órakor

Péntek, október 24., 18:00 óra – Ünnepség az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 58. évfordulója al-
kalmából. A rendezvény keretein belül a Kör színjátszó szakcsoportja bemutatja „A nagy nap” című műsort.

Vasárnap, október 26., 11:00 óra – A kaposvári Roppantós táncegyüttes vendégszereplése a Körben.

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben – 2014 októberében

Roppantós táncegyüttes

A Roppantós táncegyüttes 2005 szeptemberében alakult Kaposváron. A zágrábiaknak, illetve Zágráb Megye 
magyarjainak 20 fős csapattal fognak bemutatkozni. Műsoruk két részből áll. 

Az első rész a néptáncról szól: somogyi, kalotaszegi, mezőségi, gömöri és nyárádmenti táncokat mutatnak 
be.  A másik részben néptánc-alapokra épülő koreográfiákat táncolnak, amelyek modern köntösbe bújtatva 
látványos, humoros, érzelmekkel teli világba varázsolják a nézőket.

Az együttes művészeti vezetője Stéger Dániel.


