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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Ukrajna nemzetközi értelemben 
egyre demokratikusabb

Álljunk hozzá empatikusan. 
Nehéz lehet ukrán nacionalistá-
nak lenni. A hozzánk közel eső 
végeken kétségeid vannak, hogy 
nem vagy-e inkább lengyel, a 
nyelved pedig nem orosz-e. És 
ha mélyre ásol, nem enyhülnek a 
kétségek.

Viccet félretéve az ukrán nép 
alapvetően tényleg együttérzést 
érdemel, hiszen ez mégiscsak az 
az ország, ahol egy turista is ve-
het atomtöltetet egy lejárt svájci 
csokiért cserébe. Az elitjük nem 
éppen tiszteletre méltó, talán szí-
vesen vennének új múltat és tör-
ténetet, létezésük valódi oka az, 
hogy pufferként funkcionálnak a 
ruszkik számára. Kijeven kívül a 
placcok döntő többségén sem-
mit sem kéne változtatni, hogy 
lehessen forgatni egy Mad Max-
filmet, miközben a borzalmasan 
korrupt nagyfejűek olyan órákat 
villantanak Kijev belvárosában, 
amiből meg lehet venni néhány 
afrikai országot. Ebben a hely-
zetben nem csoda, ha a kollektív 
lelkiállapot helyrerázására kínált 
legfőbb termék a meglehetősen 
földszintes nacionalizmus lesz.

Mindez csak azért jutott 
eszembe, mert az ukrán nackók 
most (újra) a magyarokat találták 
meg, hogy bűnbakot csinálhassa-
nak belőlük. Rá lehet olvasni a sé-
relmeket és el lehet pusztítani. Ez 
normálüzem, nem is érdemes raj-
ta meglepődni, mert a fent felvá-
zolt nacionalizmus viszonylag ki-

számíthatóan működik. Erről pe-
dig valami furcsa véletlen folytán 
eszembe jutott John McCain.

A nemrég megboldogult re-
publikánus (többszörös idézője-
let tessenek a szó elé- és mögé 
képzelni) szenátor volt az, aki lel-
kesen rázta ama párt (Szvoboda) 
vezetőjének a kezét, amely a ma-
gyarellenes ukrán dzsihádot ve-
zényli Beregszászon. Nem ez volt 
persze az egyetlen alkalom, ami-
kor megtalálta a leghaladóbb de-
mokratikus erőt, amit támogatni 
lehet: Szíriában az Iszlám Állam 
és ahhoz hasonló iszlamista láza-
dók kezeit szorongatta megha-
tottan, pont úgy, mint aki érzi a 
demokrácia csodálatos fuvallatát 
az éterben. Talán nem véletlen, 
hogy McCain a liberálisok egyik 
kedvenc republikánusa volt. Ők 
azt állítják, hitelessége és morális 
feddhetetlensége miatt, és nyil-
ván nem amiatt, hogy rendre az ő 
ügyüket segítette.

Önéletrajzi drámájában az el-
hunyt szenátor így védekezett 
„(…) végül, de nem utolsósor-
ban, republikánus voltam, reaga-
ni értelemben vett republikánus. 
Ahogy ma is vagyok. Nem valami-
féle Tea Party-republikánus. Nem 
is Breitbart-republikánus. Nem 
egy rádiós beszélgetős műsorhoz 
vagy a Fox Newshoz kötődő re-
publikánus. Reagan-hívő repub-
likánus vagyok, elkötelezettje az 
alacsonyabb adóknak, a kisebb 
kormánynak, a szabad piacoknak, 

a szabadkereskedelemnek, a vé-
delmi készültségnek és a demok-
ratikus internacionalizmusnak.”

Hagyjuk most a Reaganre vo-
natkozó nettó baromságokat, 
maradjunk csak annál, hogy ha 
szíriai és ukrajnai parolázásait 
nézzük, legalább megértjük, mit 
jelent a „demokratikus interna-
cionalizmus“. Ez a gyönyörűsé-
ges terminus úgy hangzik, mint-
ha egy trockista etűdöt kompo-
nálnának újra, hogy liberális-de-
mokrata hangszerelést kapjon. 
És pontosan erről is van szó. En-
nek a „demokratikus internacio-
nalizmusnak“ egyik eredménye 
az a kellemes kis epizód, aminek 
tanúi lehetünk Kárpátalján. A mo-
ralizáló ideológusoknál nincs kép-
mutatóbb a világon. Ennél egye-
nesebb, derekasabb azt monda-
ni, hogy nézd, fiam, én globalista 
érdekeket jöttem szolgálni, és 
ebbe pillanatnyilag épp belefér 
neonácik és iszlamisták támoga-
tása, pont. Ezért ha legközelebb 
a demokrácia terjesztését érv-
ként használó morállovagok ma-
gyaráznak nekünk a beavatkozás 
szükségességéről, akkor nyugod-
tan nyomjunk az arcukba egy cit-
romtortát, hacsak nem sajnáljuk 
erre felhasználni. Ha a globalisták 
valamely ország „demokratizálá-
sát“ szájukra veszik, okkal kezd-
hetünk aggódni, hogy valamelyik 
helyi radikális lázadó csoport ke-
zébe kívánnak fegyvert és hatal-
mat adni.                        M.G., 888.hu



Magyar Napok Rijekában
A Zágrábi Magyar Intézet és 

a zágrábi magyar nagykövet-
ség szervezésében, valamint 
a Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közösségének 
(HMDK) tengermelléki-fennsíki 
megyei egyesülete társszerve-
zésében szeptember 21 és 23-a 
között Magyar Napokat tartot-
tak Rijekában. 

Pénteken 21-én Érdi Tamás 
zongoraművész hangversenyt 
tartott a bájós Kormányzói Pa-
lotában. 

Szombaton 22-én a Rijeka  
testvérvárosa Csepel  mutat-
kozott be, különböző kézmű-
ves foglalkozásokkal, népze-
nével és néptánccal, valamint 
gasztronómiai különlegessé-
gekkel. Felléptek még a Buda-
pest Music Show roma zene-
kar,  a Hurdy-Gang együttes és 
a Bohemian Brass Band. A Ma-
gyar Napok keretében megnyi-
tották Érdi-Harmos Réka fotó-
kiállítását is. 

23-án a korzón számos hor-
vátországi magyar nép tánc-
együttes szórakoztatta a kö-
zönséget, míg a rijekai HMDK 
alapszervezet székhelyén a 
Határon Túli Magyarságért Ala-
pítvány Tárházról házra című 
vándorkiállítását lehetett meg-
tekinteni, amely a Magyar Ér-
téktárban és a Hungarikumok 
Gyűjteményében szereplő ba-
ranyai kulturális örökségekből 
mutatott be egy válogatást. 

Ugyancsak 23-án lépett fel a 
zágrábi Ady Endre Magyar Kul-
túrkör Vegyeskara a Lourdes-i 
Szűz Mária-templomban. 

Ezzel a vendégszerepléssel 
a Kör folytatta sikeres együtt-
működését a horvátországi 
magyar közösségekkel, illetve 
a Zágrábi Magyar Intézettel.



A magyar nyelvi 
műhely hallgatói 
Magyarországon

Családi nap 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi 

Tanácsa szeptember 16-án a Bundek 
tó körüli parkban ismét megszer-
vezte a Családi napot. A gyerekek 
Svaguša Katalin óvónő és a Zrínyi 
Miklós Cserkészcsapat örsvezetője 
vezetésével kincskeresésben, Viking 
sakkjátékban, stratégia ügyességi já-
tékban és cserkészjátékokban ve-
hettek részt. A cserkészfoglalkozás 
keretein belül a gyerekek a tűzrakás 
fortélyaival is megismerkedtek. Al-
kalom volt ez a szülőknek is kötet-
len társalgásra, míg a gyerekek szé-
pen játszottak.

A magyar nyelvi műhely 29 
hallgatója a Zágrábi Magyar Ki-
sebbségi Tanács szervezésében 
szeptember 16-án egynapos lá-
togatást tett Magyarországra. 
A Tanács éves programja alap-
ján meglátogatták a Katonai 
Emlékparkot Pákozdon, vala-
mint városlátogatást tettek Szé-
kesfehérváron. Jó alkalom volt 
ez a műhelyen tanultakat gya-
korlatban is alkalmazni. 

Zágrábban minden évben megren-
dezik a Nemzetközi Bábszínház Fesz-
tivált (PIF). Az idei fesztivál kereté-
ben Ljubica Suturović és Arsen Ćosić 
az idén is, már harmadízben szep-
tember 20-án a zágrábi Kéknefelejcs 
Óvoda Magyar Anyanyelvi Csoportjá-
ban tartottak foglalkozást. A két sza-
badkai szakember, örömmel vállalta, 
hogy a foglalkozást magyar nyelven 
tartsák. Arsen ismét gyorsan megta-
lálta a hangot a gyerekekkel, akik alig 
várták, hogy elkészítsék saját kis papír-
bábjukat. A kicsik és nagyok, néha az 
óvó nénik segítségével, ügyeskedve a 
papírral, ollóval, ragasztóval nagyon 
vicces és kedves bábcsaládot alkottak. 

Bábkészítőműhely
 az oviban



Kiadó: Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa
Szerkeszti: Kalapis Rókus, Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa Tájékoztatási Bizottsága

Cím: Remetinečka cesta 77a, Zagreb   tel: 098/484974   fax: 3777-164 mail: iroda.zg.magyar@gmail.com OIB:37946763892   

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelettel tájékoztatjuk a református hívőket, hogy a Tanács közreműködésével és Szenn Péter 

püspök jóvoltából minden hónapban istentiszteletet szervezünk Zágrábban. Az időpont egyeztetése 
és egyéb információ Csányi Zsuzsától kapható a 091/4244180 telefonszámon. 

A Magyar Tribün zongoraesttel egybekötött előadásán Liszt 
Ferenc és Bartók Béla három-három alkotása kerül műsorra, me-
lyek a zeneszerzők munkásságának több oldalát mutatják be. A 
felcsendülő három Liszt-művet összekapcsolja, hogy a Zarándok-
évek című zongoradarab-sorozatban jelentek meg. Ebben Liszt 
olyan témákat dolgozott fel, melyek európai utazásai során meg-
ihlették – emellett azonban a darabok egy belső vándorút állo-
másait is ábrázolják. Az olaszországi élmények hatására, életé-
nek különböző korszakaiban komponált három mű tükrözi a ze-
neszerző ihletének különböző forrásait, mint a költészeti, termé-
szeti és vallásos élmények. A 123. Petrarca-szonett kifejezetten lí-
rai alkotás, a Paolai Szent Ferenc a hullámokon jár című, a szent 
életének egy nevezetes epizódját feldolgozó legenda virtuóz, 
programzenei mű, míg a Villa d’Este szökőkútjai kései Liszt darab, 
impresszionisztikus eszközökkel. Az elhangzó Bartók-művek kö-
zül kettő – az Improvizációk magyar parasztdalokra és Román népi táncok – a zeneszerző népze-
negyűjtő munkásságához kapcsolódik. A harmadik mű, a Három burleszk pedig a komponista – a 
szélesebb közönség számára talán kevésbé ismert – humorának remek példája. 

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

SZEPTEMBER 29., SZOMBAT, 18:00 ÓRA – Magyar Tribün
Liszt és Bartók nyomában –  zongoraest és előadás.
Előadó: Tihanyi Zsuzsanna zongoraművész (Magyarország)
OKTÓBER 10., SZERDA 18:00 ÓRA – Brestyánszky B. R.: Szabadságharc, Arany és          

     Petőfi barátságának két éve – színielőadás.
Szereposztás: 
Petőfi Sándor: Tóth Péter Lóránd, versmondó és versvándor, Arany János és sokan  

     mások: Kálló Béla, szabadkai színművész.
OKTÓBER 13., SZOMBAT 18:00 ÓRA – „Saftić Márta és vendégei” – képkiállítás  

     megnyitója.
A kiállítás megtekinthető október 26-ig a következő időpontokban:
Pénteken: 16:30 és 19:30 óra között
Vasárnap: 9:30 és 11:00 óra között

Liszt és Bartók nyomában – zongoraest és előadás


