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Országos Könyvtárügyi Konferencia 
Határon innen és túl: kulturális kapcsolatrendszerek  
a Baranya-háromszögben 

Baranya vármegye felosztása 1920-ban 

A Drávaközt a sárga szín jelöli 

•A Drávaköz horvátul Baranjska lesna zaravan, azaz „baranyai 

löszhát”) - a Dráva és a Duna közötti terület tudományos 

megnevezése  

•Egyéb elnevezései: Drávaszög, Drávazúg, Baranyai Hegyalja. Az 

egykori Magyar Királyságban Dél-Baranya vagy Alsó-Baranya 

néven is emlegették. 

•Ma a nagyobbik fele Horvátország észak-keleti régiójának, egy 

kisebb területe pedig Magyarországnak része (Béda-Karapancsa). 

•A Drávaszög kifejezést főleg a horvátországi terület 

megnevezésére használjuk, amelyet a Duna-Dráva és a magyar-

horvát államhatár ölel át.  

 
A terület további elnevezései:  

 Baranya-háromszög vagy Baranyai háromszög; 

 Horvátországban:  Baranya (Baranja) névvel jelölik. 
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Baranya vármegye történelme, Baranya-háromszög 

 
•Baranya vármegye, egyike volt a legrégebben alapított magyar királyi vármegyéknek.  
•Az Oszmán Birodalom elfoglalta a vármegyét, és megalapította a Mohácsi szandzsákot. 
•A 17. században Baranya vármegye területét bekebelezte a Habsburg Birodalom, majd visszakerült 
a Magyar Királysághoz.  
•1918-ban a vármegyét elfoglalták a szerb csapatok, és egy időre a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság 
irányítása alá tartozott.  
•Az 1920-as trianoni békeszerződés Baranya vármegye nagyobbik részét meghagyta 
Magyarországnak, a kisebb délkeleti részt  Jugoszláviának ítélte.  
•1941-1945 között a vármegye területe kiegészült az elszakított résszel ("Baranyai Háromszög"), ám 
a világháború után Jugoszlávia visszaszerezte a területet.  
•1991-ben Horvátország függetlenné vált, azóta a délkeleti, elszakított rész Horvátországhoz tartozik 
(Baranyai Háromszög). 

Országos Könyvtárügyi Konferencia 
Határon innen és túl: kulturális kapcsolatrendszerek  
a Baranya-háromszögben 
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Művelődéstörténeti - történelmi örökség – szemelvények 1. 

 

•Gazdag művelődéstörténeti és néprajzi hagyomány jellemzi. 

•Gazdasági és kulturális központja Vörösmart, szellemi centruma pedig  Laskó volt.  

•A 15., 16. és a 17. században e vidék volt a magyar művelődés egyik súlypontja.  

•A Drávaszög néprajza: egyedülálló formakincsű, fekete alapon fehéren hímzett 

főkötők, díszes szőttesek, ácsolt vagy festett bútorok, pompás viseletek, faragványok.  

•Laskó híres ferences kolostorral, iskolával és Mária-búcsújáró hellyel büszkélkedhet, s 

itt élt Laskai Demeter, a róla elnevezett Laskai (vagy Laskói) soroknak elnevezett 

nyelvemlékünk alkotója is. Ez az Ómagyar Mária-siralom után a második legrégibb 

magyar nyelvű verses ima.  
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Országos Könyvtárügyi Konferencia 
Határon innen és túl: kulturális kapcsolatrendszerek  
a Baranya-háromszögben 

Művelődéstörténeti - történelmi örökség – szemelvények 2.  

•A laskói kolostorból indult el, s lett a magyarországi ferencesek elöljárója Laskai Osvát, akinek 

latinul írt prédikációit Európa-szerte olvasták.  

•Laskón írta „magyarított” zsoltárait Sztárai Mihály (Baranyában és Szlavóniában 120 protestáns 

egyházat alapított).  

•Drávaszög művelődéstörténeti szempontból a 19. században élte  második virágkorát. Elsősorban 

az Ács család (Ács László és Gedeon) nevéhez kötődik ez a fellendülés.  

•A 16. században Vörösmarton olyan középfokú iskolát, gimnáziumot alapítottak, amelyet a török 

hódoltság alatt Magyarország egyik legjobb iskolájaként tartottak számon.   

•A „Hercegszöllősi Kánonok”- at - a magyarországi református egyház törvényeit – is itt foglalták 

először írásba. 

•A  19. és 20. század fordulójától kezdve vált e vidék a néprajzi érdeklődés tárgyává: sajátos 

népköltészete, népmese, -dal és -ballada, illetve -tánc kincsei miatt. 
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A horvátországi  magyarok kulturális helyzete – KÖZIGAZGATÁS 

A horvátországi magyarok politikai képviselete a 2002-ben elfogadott alkotmányerejű kisebbségi törvényben 

foglaltak szerint valósul meg. A törvény értelmében, a magyar kisebbség képviselete három szinten történik:

  - parlamenti szinten;  

 - önkormányzati (járási és megyei) szinten; 

 - kisebbségi önkormányzati szinten. 

A Drávaszögben élő horvátországi magyarság létszáma ma kb. 8-9 ezer. A délszláv háború – országosan – 

közel 26 százalékos csökkenést eredményezett a magyar népességben. A távozók többsége a fiatalok közül 

került ki. 
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Az alábbi települések a horvátországi Baranyához tartoznak (A 

kiemelt tíz települést az Árpád-korban alapították, s ma is 

meghatározó szerepük van):  

Pélmonostor község (10 986)  

oPélmonostor (Beli Manastir) - 8 661  

oBaranyavár (Branjin Vrh) - 1 189  

oBenge (Šumarina) - 567  

oCukorgyár (Šećerana) - 559  

Dárda község (7 062)  

oDárda (Darda) - 5 394  

oMece - 840  

oÖlyves (Uglješ) - 594  

oŐrhely (Švajcarnica) - 231  

Bellye község (5 480)  

oBellye (Bilje) - 3 224  

oLaskó (Lug) - 852  

oVárdaróc (Vardarac) - 660  

oKopács (Kopačevo) - 608  

Hercegszöllős község (5 186)  

oHercegszöllős (Kneževi Vinogradi) - 1 715  

oKarancs (Karanac) - 1 065  

oVörösmart (Zmajevac) - 974  

oCsúza (Suza) - 636  

oSepse (Kotlina) - 334  

oKő (Kamevac) - 177  

Darázs község (3 356)  

oKiskőszeg (Batina) - 1 048  

oDályok (Duboševica) - 690  

oDarázs (Draž)- 623  

oIzsép (Topolje) - 473  

oHercegmárok (Gajić) - 354  

oNagybodolya (Podolje) - 168  

Laskafalu (Čeminac) község (2 856)  

Baranyaszentistván (Petlovac) község (2 743)  

Kácsfalu (Jagodnjak) község (2 537)  

Baranyabán (Popovac) község (2 427)  
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – OKTATÁS 
 

•Az 1991-es háború következtében a magyar oktatási rendszer megsemmisült, az óvodai hálózatot 

a mai napig sem sikerült teljesen  helyreállítani. 
 

•Az 1997/98–as tanévtől a horvát fennhatóság alá került Duna mente valamennyi iskolájában 

horvát nevelési program szerint tanítanak.  
 

•Vörösmarton és Laskón működik önálló nyolcosztályos magyar iskola. Az 1998/99-es tanévtől 

ismét megkezdhette munkáját a kórógyi általános iskola is. 
 

•1999 szeptemberétől 2 középiskolában folyik magyar nyelvű oktatás Horvátországban. Eszéken 27 

tanuló valamennyi tantárgyat magyarul hallgatja, Pélmonostoron a kétnyelvű középiskolában a 

szakmai tantárgyakat azonban  horvátul tanulják a diákok. 
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – OKTATÁS , Magyar  tannyelvű iskolák 

 

 Vörösmarti Általános Iskola (1 – 8 o.) és tagozati iskolái;  

- Csúza (1 – 4 o.);  

- Sepse (1 – 4 o.);  

- Újbezdán (1 – 8 o.);  

 Laskói Általános Iskola (1 – 8 o.) és tagozati iskolája;  

- Várdaróc (1 – 4 o.);  

 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ – Eszék (1 – 8 o.);  

- Kórógyi Általános Iskola (1 – 4 o.);  

- Hercegszöllősi Általános Iskola – Karancsi Tagozat (1 – 4 o.).  
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – VALLÁS 

 

1991-ben a horvátországi magyarság fele-fele arányban vallotta magát katolikusnak, 

illetve reformátusnak. 

A katolikusok anyanyelvi vallásgyakorlása jelenleg nem biztosított.  

A katolikus és református közösségek egyházi vagyona a háborúban megsemmisült, az 

épületek jelentős része elpusztult. (a bellyei templom teljesen kiégett, a laskói 

templom orgonája leégett, Szentlászló, Kórógy, Kopács, Haraszti és Tordinci templomai 

a fegyveres harcok alatt rongálódtak meg, Kő és Sepse templomát teljesen 

kifosztották.) 

Kelet- Szlavóniában az egyházi anyakönyvek nagy része is megsemmisült. 
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 Kiemelt Drávaszögi magyar szervezetek 

 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (1993, Zágráb) 
Elnöke: Pasza Árpád 

Célja: a horvátországi magyar nemzeti közösség teljes érdekképviselete, a tudat, lelkiismeret és 

vallásszabadság; a közoktatás és közművelődés; a nyelvhasználat és hagyományápolás; a 

tájékoztatás és kiadói tevékenység terén; foglalkoztatási, szociális, gazdasági és közigazgatási 

kérdésekben, valamint az anyaországgal, más államokban élő magyar nemzeti közösségekkel, és a 

horvátországi nemzeti kisebbségekkel való kapcsolattartásban. 

            Rendezvényeik:    Barkóca - magyar gyermeklap 

Bellyei Várnap     Új Magyar Képes Újság - Horvátországi magyar hetilap 

Májusfa-kitáncolás    Horvátországi Magyarság - Horvátországi magyar havilap 

Kiadványaik:   Drávatáj – Magazinműsor 

1996-ban létrehozta a HUNCRO Könyv- és Lapkiadó Vállalatot. 
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 Kiemelt Drávaszögi magyar szervezetek 

 

Magyar Egyesületek Szövetsége (1998, 2007 óta: Sója Dénes a szervezet által delegált 

magyar nemzeti kisebbség parlamenti képviselője)  

 

Célja:    

•A horvátországi a magyar egyesületek és kultúr- társulatok összefogása; 

•a magyar kisebbség közös érdekeinek megfogalmazása;  

•együttműködés horvátországi és magyarországi  szervezetekkel az oktatás, 

 kultúra, tájékoztatás, tudomány, művészet, sport, gazdaság terén. 

Kiadványok:  

•Magyar Napló (folyóirat) 

•Szivárvány 
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – MŰVELŐDÉS 

 
Délszláv háború  következménye : összeomlott a magyar kulturális – oktatási intézményhálózat, az 
újonnan létrejövő Horvátországban a magyar könyvkiadás és sajtó is veszített szerepéből.  
A kulturális, művészi, irodalmi és színházi élet jelenleg elsősorban amatőr tevékenységi formákban (a 
legjelentősebbek: a Zágrábi Ady Endre Kultúrkör, az Eszéki Népkör Magyar Kultúr- egyesület és a 
Pélmonostori Kultúregyesület)  nyilvánul meg. A magyar kisebbség jelenleg nem rendelkezik magyar 
nyelven működő színházzal, kultúrintézettel, könyvkiadással. 
A horvát kormány azonban teljes körűen biztosítja a magyar nyelven történő általános- és középiskolai 
oktatás feltételeit. Pályázati rendszerben támogatja a könyvkiadást, teljes mértékben finanszírozza a 
Központi Magyar Könyvtár (mely A Pélmonostori Városi Könyvtár keretein belül működik)működését. 
Az Oktatási Minisztérium hozzájárul nyelvi táborok lebonyolításához is. 
A Zágrábi Egyetemen 1994 óta Hungarológiai Tanszék működik; az Eszéki Egyetemen pedig  2007 
szeptemberétől van Magyar Tanszék. 
E folyamatok ellensúlyozása érdekében létrejött: a HMTMT (Horvátországi Magyar Tudományos és 
Művészeti Társaság), amely az alkalomszerűen rendelkezésre álló pályázati pénzekből a minőségi 
magyar kultúra terjesztésének segítését vállalja fel. 
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – MŰVELŐDÉS, IRODALOM 
A magyar kisebbségi irodalom Horvátországban viszonylag szerénynek mondható: mindenekelőtt 
Dr. Lábadi Károly néprajzkutató, egyetemi docens (A gödöllői Szent István Egyetem, 
Mezőgazdaság és Környezettudományi Karának docense) tudományos jellegű, magyar kiadványai 
jelentősek. 
- pl. Lábadi Károly-Katona Imre: Erdők, mezők, vad ligetek. Drávaszögi magyar népballadák 
(Fórum  Kvk.: Újvidék, 1980); 
- Dunai N. János: Szülőföldem a Drávaszög (HMTMT-MESZ: Zágráb, 1999); 
- Lábadi Károly: Istennek népei a Drávaszögben (HunCro: Eszék, 2000). 
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Országos Könyvtárügyi Konferencia 
Határon innen és túl: kulturális kapcsolatrendszerek  
a Baranya-háromszögben 

Baranyai Júlia (iskolaigazgató, író és népművelő - Vörösmarton tájmúzeumot hozott létre):  

„Vidékünk európai hírnevű embereinek lábnyomait követtem a nemrég még vízjárta  

Dráva-szögi utakon, hogy végleg bele ne vesszenek a feledés évszázados mocsaraiba.  

Amíg lehetett, igyekeztem még ott is fellelni útjaikat a letisztult, megnyugodott víz  

szélén…” 
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Országos Könyvtárügyi Konferencia 
Határon innen és túl: kulturális kapcsolatrendszerek  
a Baranya-háromszögben 

  AZ ELMÚLT ÉVTIZED ÉS NAPJAINK - PERIODIKUMAI 
 

Új Magyar Képes Újság – hetilap; 
Horvátországi Magyarság – havilap;  
Horvátországi Magyar Napló;  
Barkóca gyermeklap – megjelenik negyedévente 1996 óta; 
Rovátkák – évkönyv 1993 óta. 
 

MÉDIA 
 

Drávatáj – magazinműsor, kéthetente sugározzák a Szlavón Televízióban; 
Horvát Baranya Rádió magyar nyelvű műsora, heti kétszer, félórás adással a 88 MHz 
hullámhosszon; 
Eszéki Rádió – magyar nyelvű adása  napi rendszerességgel. 
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Országos Könyvtárügyi Konferencia 
Határon innen és túl: kulturális kapcsolatrendszerek  
a Baranya-háromszögben 

A horvátországi magyarok kulturális helyzete – KÖNYVTÁRAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 
•1973-1990 között aktív kapcsolatok: 

•- közös könyvtári kutatások – különösen a nemzetiségi lakosság és a kisközségek könyvtári 

 ellátása témakörben; 

•- soronkívüliség a könyvtárközi kölcsönzésben; 

•- helytörténeti kutatások összehangolása; 

•- évente szakemberek cseréje (két hetes tanulmányút); 

•- közreműködés a két irodalom népszerűsítésében: író-olvasó találkozók, könyvkiállítások. 

•Mohácsi Jenő Városi Könyvtár horvát báziskönyvtára: 

•Baranyában 22, Somogy megyében 4, Tolnában 1 település horvát dokumentumokkal történő 

könyvtári ellátását végezte 1975-1990 között. 
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – KÖNYVTÁRAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 
•1991 után: 

 
•- A kapcsolatrendszereket megszakította a délszláv háború. A menekülő lakosság egy része 

Baranya megyében, Pécsett és Mohácson talált menedéket.  

•- A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár ebben az időszakban lett az értelmiségi menekültek 

találkozóhelye, s itt rendeztek be az oktatásnak is irodákat. A gyerekek gyorsan beilleszkedtek – a 

gyerekkönyvtárban – magyar-horvát nyelvi kavalkád alakult ki... 

 
•Közös konferenciák: 

•- 1999 – Első Horvát-Magyar Könyvtári Konferencia – mindkét ország könyvtárosainak 

részvételével. 
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Országos Könyvtárügyi Konferencia 
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – KÖNYVTÁRAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
2004. október 25-26. - Második Horvát-Magyar Könyvtári Konferencia  

•Résztvevők: az Eszéki Egyetemi és Városi Könyvtár, a Pélmonostori Városi Könyvtár, a  Pécsi Városi Könyvtár és 

a Csorba Győző Megyei Könyvtár  könyvtárosai. 

•Program: 

•- Szakmai stratégiák – együttműködési lehetőségek: A közkönyvtári fejlesztés fő irányai Magyarországon 

(Kalányos Katalin, Csorba Győző Megyei Könyvtár); 

•- Magyar kulturális közösséget szolgáló könyvtári ellátás megvalósításának lehetőségei Baranyában (Zabján 

Andrea, Pélmonostori Városi Könyvtár), 

•Könyvtárosok képzése Horvátországban – Könyvtártudományi tanulmányok Eszéken (Mr. sc. Vera Erl, Eszéki 

Bölcsészettudományi Kar). 

2006. június 12-13. - Gyermekkönyvtári trendek az Európai Unióban - Nemzetközi Konferencia 

Résztvevők: az Eszéki Egyetemi és Városi Könyvtár, a Pélmonostori Városi Könyvtár, a  Pécsi Városi Könyvtár 

könyvtárosai 

Helyszín: a Pécsi Városi Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtára – előadók a Pécsi Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtárosai: Villányi Rózsa, Balázs Ágnes. 
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – KÖNYVTÁRAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
2010. április 15. - Kaleidoszkóp - határmenti kistelepülési könyvtárosok szakmai találkozója Pécsett a 

Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtárban – meghívottak: pélmonostori és eszéki  könyvtáros kollégák. 

 Program:  

 A könyvtár mint közösségi színtér - Fehér Miklós (Könyvtári Intézet) 

 Az életen át tartó tanulás támogatása a könyvtárakban - Dr. Hangodi Ágnes (Könyvtári Intézet) 

 A lakosság megnyerése és felkészítése az e-közszolgáltatások igénybevételére - Payer Barbara (Könyvtári 

Intézet) 

Helyismeret ma és holnap – Dr. Kerekes Imre (Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár) 

Délután: Fórum volt a határ-menti folyamatos könyvtári együttműködés lehetőségeiről. 

 
2011. május 25. - Együttműködést előkészítő találkozó az eszéki kollégákkal a Dél-dunántúli Regionális 

Könyvtár és Tudásközpontban.  
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – KÖNYVTÁRAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

2012. október 2. – Országos Könyvtári Napok – „Nemcsak a húszéveseké a világ/könyvtár…” 

- „Ha nem volna nagyapám ki kéne találni” nemzetközi (magyar-horvát) rajzpályázat díjkiosztó és kiállítás; 
- Író-olvasó találkozó:  
      Vendég: Farkaš Paden Dubravka, az eszéki Városi és Egyetemi Könyvtár vezetője; 
- Együttműködési megállapodás aláírása. 
 - Kiadványcsere; 
 - Programok, rendezvények, kiállítások megvalósítása,  
    összehangolása; 
 - Könyvtárosok szakmai látogatása; 
 - Megjelenés. 
 
Helyszín: Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont  
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A horvátországi magyarok kulturális helyzete – KÖNYVTÁRAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 
2012. november 7.  
„Ha nem volna nagyapám ki kéne találni” nemzetközi (magyar-horvát) rajzpályázat díjátadás az eszéki 
nyerteseknek és a kiállítás megnyitója; 
- Író-olvasó találkozók – Eszék, Vörösmart:  
      Vendég: Villányi Rózsa, a Csorba Győző Megyei – Városi könyvtár  
       Gyermekkönyvtári Osztályának vezetője vezetője 
Helyszín: Eszék – városi és egyetemi Könyvtár, Vörösmart – általános iskola. 
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Országos Könyvtárügyi Konferencia 
Határon innen és túl: kulturális kapcsolatrendszerek  
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Évtizedes együttműködéseken alapuló, s jelenleg is működő közös,  
magyar-határon túli magyar rendezvények, programok: 

 

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 

• Határon Túli Magyarok Fesztiválja   
•/1991-óta évente; 2010-ben Határon 
•Túli Magyarok Világfesztiválja/; 

• Kárpát-medencei regionális képviselők és  

•civil szervezetek vezetőinek                Szomszédnéni produkciós iroda –Erdélyi humoristák 

•fóruma /2004 óta évente/. 
 

Idővonat Olvasótábor Alapítvány 

• 1988 óta művelődéstörténeti tematikával működő nemzetközi 

• olvasótábor /a program elődje már a 70-es években elindult/.  

•2012-ben  25. jubileumi találkozót rendezett az alapítvány. 
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Adatok a táborozásokról… 
Az „IDŐVONAT” olvasótáborokban eddig összesen 1359 főt táboroztattunk. 

 

A határon túlról összesen 396 főt láttunk vendégül (csak az útiköltséget kellett fizetniük); ebből 
338 gyermek táborozóként és 58 fő kísérőként vett részt programjainkon. 
 

A meghívottak a nyári táborokban több mint 270 előadáson, ismeretterjesztő programon, író-
olvasó találkozón, előadói esten, koncerten, valamint kézműves-  és sportprogramokon vehettek 
részt. 
 

Vendégeink voltak: - többek között – Kóka Rozália mesemondó, Tüskés Tibor író, Pozsgai Zsolt 
rendező, író, Húros Annamária jelmeztervező, Dinnyés József daltulajdonos, Zombori Ottó 
csillagász, Dr. Gyenizse Péter, a PTK TTK egyetemi tanára, Dévényi Ildikó, Sólyom Katalin, Unger 
Pálma, Moravetz Levente, N. Szabó Sándor színészek, dr. Várnai Ferenc zeneszerző és 
zenepedagógus, Nagy Bandó András humorista, a Szélkiáltó Együttes, Lovasi András énekes-
zeneszerző (Kispál és a Borz), Sztojkovics Éva kosárlabdázó, Füzesi Ferenc olimpikon és kézilabda 
edző, ill. a helyi tudományos és kulturális élet jeles személyiségei. 
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Határon túli magyar vendégtanulók létszáma 
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Az 1988-2010 között táboroztatott határon túli magyar 

tanulók lakóhelyének földrajzi megoszlása
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a Baranya-háromszögben 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

Elérhetőség: 
 

Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató 

Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A. 

Tel: +36-72-501-600/28002 

csgymvktitkarsag@tudaskozpont-pecs.hu 
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