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Rippl-Rónai kiállítás Zágrábban
Rippl-Rónai József – a ma-

gyar modern festészet első 
mestere címmel kiállítás nyílott 
a kaposvári festőművész alko-
tásaiból a zágrábi Modern Ga-
lériában április 20-án.  A horvát 
főváros nagy presztízsű képtá-
rában a művész teljes életmű-
vét megismerheti a horvát kö-
zönség a korai müncheni tanul-
mányoktól az érett alkotásokig, 
de tanítványai és művészbará-
tai munkái is láthatóak lesznek.  

A május 13-ig megtekinthe-
tő kiállítás a Horvát Köztársa-
ság  Kulturális Minisztériuma, 
a zágrábi Moderna Galerija, Ka-
posvár Megyei Jogú Város, a ka-
posvári Rippl-Rónai Múzeum és 
a Zágrábi Magyar Intézet szer-
vezésében valósult meg. Ha-
sonló léptékű magyar képzőmű-
vészeti bemutatkozásra másfél 
évtizede nem volt példa Horvát-
országban.

Rippl-Rónai József  festői 
munkássága szervesen kapcso-
lódott a korszerű európai kép-
zőművészeti mozgalmakhoz. A 
„magyar nabis (a magyar prófé-
ta)” – ahogyan Franciaország-
ban őt nevezték – együtt élt és 
alkotott a modern formanyelv 
után kutató művészekkel.

  Szoros kapcsolat fűzte a pá-
rizsi Nabis csoporthoz, Aristide 
Maillolhoz, Pierre Bonnard-hoz, 
Édouard Vuillard-hoz, de együtt 
dolgozott Toulouse Lautrec-kel 
és ismerte Paul Gauguint is.  
Rippl-Rónai köti a magyar mű-
vészetet a franciák legnagysze-

rűbb művészeti korszakaihoz, a 
szecesszióhoz és a fauves moz-
galomhoz.

Életének 66 évéből több 
mint 30-at szülővárosában, Ka-
posváron élt, innen indult el 
Münchenbe majd Párizsba, és 
ide tért vissza sikerekkel övez-
ve. Megvásárolta a Róma villát, 
egy parkkal övezett, emeletes 
nyaraló épületet, ahol legjelen-
tősebb alkotásai születtek.

Ma a művész emlékkiállításá-
nak helyet adó épület az erede-
ti berendezéssel, több mint 100 
alkotással reprezentálja a kü-

lönleges művész életét. A zág-
rábi kiállítás 85 festményen ke-
resztül mutatja be Rippl-Rónai 
teljes életművét a korai mün-
cheni tanulmányoktól az érett 
művekig, de tanítványai és mű-
vészbarátai alkotásai is látható-
ak lesznek.  Rippl-Rónai József 

festészetére gazdag színvilág, 
stilizáló vonalak és dekorativi-
tás jellemző. 

„Kukoricásnak” nevezett sa-
játos stílusa – amelyben az olaj-
festéket vattaszerűen, folton-
ként hordta fel kartonpapírra 
– leginkább a francia „Fauves” 
(Vadak) néven ismert művész-
csoport alkotásaihoz hasonlít-
ható. Festményein gyakran a 
kisvárosi polgárok életét és ott-
honát, a szeretett otthon ben-
sőséges miliőjét mutatta be, de 
késői korszakában drámai hatá-
sú íróportrékat és önarcképe-

ket is festett. A május 13-ig lát-
ható kiállítás kurátora Dr. Géger 
Melinda művészettörténész. 

A tárlatot Nina Obuljen 
Koržinek horvát kulturális mi-
niszter és Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere nyi-
totta meg.                           (MTI)



Magyar emléktábla a Mirogojon
Április 3-án emléktáblát avattak Zágrábban, az első 

világháborúban hősi halált halt 450 magyar katona tiszteletére
Az emlékezés a tisztelet kul-

túrájának fontos része, aki nem 
tiszteli őseit, nemzeti értéke-
it, az nem képes más nemzete-
ket és azok kultúráját sem tisz-
telni – mondta Simicskó István 
honvédelmi miniszter Zágráb-
ban, ahol Damir Krstićević hor-
vát védelmi miniszterrel közö-
sen emléktáblát leplezett le a 
Mirogoj temetőben az első vi-
lágháborúban hősi halált halt 
450 magyar katona tiszteleté-
re. A honvédelmi miniszter ki-
emelte: a civilizáció korszakos 
változással járó időszakba lé-
pett. „Ma Európa a hanyatlás 
útján halad, elsősorban azért, 
mert nap mint nap felszámolja 
keresztény gyökereit, és ezért 
elveszíti a lelkét” – hangsúlyoz-
ta. Mint mondta: a magyarok-
nak és a horvátoknak fel kell 
mutatniuk a keresztény érté-
kek melletti kiállásukat. „Mert 
megtanulták, hogy szükségük 
van embertudatra, nemzettu-
datra és istentudatra” – han-
goztatta. Imádságra hívott az 
elesett katonákért, a hazáért, 
a horvát–magyar nép megma-
radásért, és Európa jövőjéért. 
Aláhúzta, hogy az ilyen közös 
emlékezés azt a lelki muníci-
ót is megadja mindenki számá-
ra, amely erőt ad a jövő kihívá-
saihoz. Úgy vélte: a két nép-
nek szüksége van egymásra a 
jövőben is. A horvát és a ma-
gyar nép sorsközösségben él, 
és a jövője is közös, amit csak 
barátként lehet építeni – tette 
hozzá. Damir Krstićević beszé-
dében szintén kiemelte, hogy 
a horvát és a magyar nép bará-
ti nép, ezeréves múlt köti ösz-

sze őket. Mint mondta, az első 
világháború eseményeiből ta-
nulva békére kell törekedni, és 
a következő generációk számá-
ra jobb jövőt kell építeni. „Ez a 
megemlékezés ékes példája a 
horvát–magyar nép barátságá-
nak és fényes jövőjének” – húz-
ta alá. Az első világháborúban 

hősi halált halt 450 magyar ka-
tona tiszteletére leleplezett 
emléktáblát a magyar honvé-
delmi minisztérium és a zágrá-
bi magyar nagykövetség közö-
sen állította Áder János állam-
fő kezdeményezésére, aki ta-
valy Zágrábban járt, és Kolinda 
Grabar-Kitarović horvát állam-
fővel a temetőbe is kilátoga-
tott, hogy leróják tiszteletü-
ket a magyar katonák előtt. Az 
első világháborúban megsebe-
sült katonák közül 3697-en hal-
tak meg zágrábi kórházakban. 
Közülük 3297-en közös sírban 
nyugszanak a Mirogoj teme-
tőben: több mint ezer horvát, 
450 magyar, 110 osztrák és 330 
szerb katona. A cseh, a szlovén, 

a bosnyák, a román és a monte-
negrói áldozatok pontos száma 
mai napig ismeretlen.

Az első világháború alatt, 
mivel nem volt katonatemető, 
először külön-külön temették 
el őket. 1927-ben azonban Zág-
ráb város vezetése úgy dön-
tött, exhumálja a maradványo-

kat, és közös sírba helyezi, mert 
a régi sírhelyeket már nem gon-
dozta senki. A közös nyughely-
re végül 1940-ben került sírem-
lék, de évtizedekig nem volt 
rajta felirat. 1994-ben, a dél-
szláv háború alatt a második vi-
lágháborúban harcoló horvát 
domobranok (honvédek) egye-
sülete helyezett feliratot a sír-
emlékre, de csak a horvát kato-
nák tiszteletére. 

Sokáig a közvélemény szá-
mára teljesen ismeretlen volt, 
hogy közöttük más nemzeti-
ségű katonák, így magyarok is 
vannak. Erre Boris Kukić tör-
ténész világított rá, és a feltá-
rás eredményét 2014-ben hoz-
ta nyilvánosságra.              (MTI)



Balog miniszter 
az Ady-körben

Az Ady Endre MKK 
évi rendszeres 
tisztújító ülése

Megkoszorúzták az 
Antall-szobrot

Szombaton, 2018. április 14-én 
az Ady Endre Magyar Kultúrkör-
ben megtartották a Közgyűlés évi 
rendszeres tisztújító ülését.

Az újonnan megválasztott el-
nök és elnökségi tagok: Ranogajec 
Ferencné Komor Mária, elnök, Sza-
bó Margit, elnökhelyetes. Elnöksé-
gi tagok: Baričević-Tamaskó Esz-
ter, Draganić Hajnalka, Molnár Dá-
niel, Petrik József, Réber László, 
Šehtel Molnár Annamária, Svaguša 
Katalin. Titkár: Buják Natália.

Április 10-én dr. Antall József Ma-
gyarország első rendszerváltás utá-
ni miniszterelnöke halálának 25. év-
fordulója alkalmából megkoszorúz-
ták a zágrábi emlékművet. 

Magyar József nagykövet és 
Szendrői László alezredes helyezték 
el koszorúikat a Magyar Nagykövet-
ség nevében, míg Knorr Elizabeta 
asszony  Bandić főpolgármester, Ba-
lázs-Piri Zoltán pedig Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsának ne-
vében koszorúzott.

Április 20-án Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere 
ellátogatott az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkörbe és tárgyalt a 
Kör elnökségével a Kör helyzeté-
vel kapcsolatban. A tárgyaláson 
jelen voltak: Szita Károly, Kapos-
vár polgármestere, Magyar Jó-
zsef nagykövet,  Györei  Anita és 
Zorán Babity konzul, Jankovics 
Róbert képviselő, Balázs-Piri Zol-
tán, Ranogajec Komor Mária, 
Szabó Margit és Draganić Haj-
nalka. 
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Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

MÁJUS 13., VASÁRNAP, 17:00 ÓRA – Anyák napi ünnepség a Körben
MÁJUS 20., VASÁRNAP 19:00 ÓRA – Dankó Pista-est
MÁJUS 27., VASÁRNAP 11:00 ÓRA – Családi nap a Boćarski dom-nál

TANULMÁNYÚT ÉSZAKNYUGAT MAGYARORSZÁGRA

TÁJÉKOZTATÁS

ÉRTESÍTÉS

Tisztelettel tájékoztatjuk a református hívőket, hogy a Tanács közreműködésével és Szenn Pé-
ter püspök jóvoltából minden hónapban istentiszteletet szervezünk az Ady Endre Magyar Kultúr-
körben. Az időpont egyeztetése és egyéb információ Csányi Zsuzsától kapható a 091/4244180 tele-
fonszámon. 

Mindenkit nagy szerettel várunk a május 12-én, vasárnap tartandó Gulyásnapon, melyet a Rotor 
portál szervez közösen a Zágrábi Kisebbségi Tanácsok és Képviselők Koordinációjával a  Jockey klub-
ban (Karlovačka cesta 80 K). Gulyásfőző verseny, sportjátékok, kultúrprogramok, szórakozás egész 
nap. Egyéb információ és a csapatok bejelentkezése Balázs-Piri Zoltánnál 091/2449222 telefonon. 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Taná-
csa 2018-as munkaterve szerint ismét ki-
rándulást, illetve tanulmányutat szervez 
Magyarországra, május 26-én és 27-én. 

E kirándulás célja Sárvár, Szombathely 
és környéke, Kőszeg és Körmend, ottani 
történelmi, természeti és kulturális jellegű 
nevezetességek megtekintése. 

Indulás – szombaton, május 26-án, 7 óra 
a Lisinski koncertterem mögötti utcából 
(Trnjanska cesta) 

Szállás: Sárváron a Vadkert Hotelban, 3 
és 4 ágyas szobákban.

Visszaérkezés – vasárnap, május 27–én, 
kb. 21:30-kor.  A részvételi díj  –   400 (négy-
száz) kn. Az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
tagjai 50% kedvezményt élveznek.

 A részvételi díj tartalmazza az utazás 

(autóbusz), szállás, étkezés (szombati 
vacsora, vasárnapi reggeli és estebéd), 
valamint a belépődíjak költségeit. 

Jelentkezési határidő: Az érdekeltek 
2018. május 18-ig jelentkezhetnek a ta-
nács titkáránál (személyesen, telefonon 
vagy e-mailben). 

Figyelem! Utazását a kirándulás rész-
vételi díjának befizetésével biztosíthatja 
(a busz 45 fős !)


