Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

HORVÁT NEMZETISÉGI NÉPISMERET
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
A) KOMPETENCIÁK
1. Történeti ismeretek
- A vizsgázó ismerje a nemzetiség történetének alapvető jellemzőit. Ismerje a népcsoport eredetét,
közösséggé formálódásának kezdeteit.
- Tekintse át az ezzel kapcsolatos írásos és íratlan forrásokat, hagyományokat.
- Használja fel a képi, elektronikus forrásokat.
- Ismerje a népcsoportnak a Magyar Királyság társadalmi szervezetében betöltött szerepét.
- Ismerje a közösségi együttélés változásait, mutassa be a jelenkorig érvényes hatásokat.
- Mutassa be az interetnikus kapcsolatokat.
- Ismerje az anyaország történelmének legjelentősebb vonatkozásait.
- Ismerje Horvátország honvédő háborújának kiváltó okait, annak állomásait az önálló Horvát
Köztársaság megalakulásáig, annak nemzetközi elismeréséig.
- Ismerje a horvát és magyar nép ezeregyszáz éves együttélésének kapcsolódási pontjait.
- Legyen képes horvát és magyar történelmi események közötti hasonlóságok felismerésére, a
párhuzamok vonására.
- Ismerje a két nemzet állami szimbólumait és nemzeti ünnepeit.
- Tárja fel az anyaország és a hazai nemzetiség története közötti összefüggéseket.
- Ismerje a magyarországi horvát népcsoportokat, területi elhelyezkedésüket, a betelepült horvátok
társadalmi rétegeit. Tudja a magyarországi horvát települések magyar és horvát elnevezéseit.
- Tárja fel és értelmezze a népcsoport helyi és regionális történetére vonatkozó forrásokat.
- Tudjon önálló gondolatokat megfogalmazni a magyarországi horvátok jövőjére vonatkozóan. Legyen
képes a magyarországi horvátok helyzetének elemzésére a népszámlálási adatok tükrében (diagramok,
statisztikai adatok), s ezek alapján képes következtetések levonására.
- Ismerje a családtörténet kutatásának eredményeit, fogalmazzon meg általános érvényű
következtetéseket.
- Legyen képes a kapott forrásrészletek, publicisztikai, képi források és elektronikus ismerethordozók,
valamint a személyes tapasztalatok alapján a múlt és a jelen között párhuzamot vonni.
2. Néprajzi ismeretek
- Ismerje az ünnepek jelentését és jelentőségét, az ünneplés idejét és módját, jelképeit, az ünnepek
jellegzetes ételeit, étkezési szokásait, az ünnepekhez kötődő dalokat, mondókákat, köszöntőket, az
ünnepek népviseletét.
- A múzeumokból, néprajzi gyűjteményekből gyűjtsön információkat a horvát nemzetiség
hétköznapjainak és ünnepeinek megismeréséhez.
- Ismerje a népcsoport tárgyi hagyatékát. Mutasson be néhány jellegzetes eszközt, a szokásrendszer
változását.
- Ismerje a népcsoport családhoz, helyi közösséghez, vallásgyakorláshoz kapcsolódó szokásrendszerét.
- Értelmezze az élő szokás fenntartása és a globalizáció közötti összefüggéseket.
- Vázolja fel jövőstratégiai elképzeléseit.
- Kísérje figyelemmel a szokások, közösségi ünnepek megjelenését az írott és elektronikus médiában.
- Elemezze, hogy milyen szerepet játszik a média a nemzetiség értékeinek fenntartásában.
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- Készítsen projekttervet: 1. A néprajzi hagyaték és családom, helyi közösségem. 2. Hogyan tehető
vonzóvá a hagyományok ápolása? 3. A hagyomány szerepe a nemzeti-etnikai közösségek
fenntartásában. 4. A hagyományteremtés eszköztára.
3. Földrajzi ismeretek
- Legyen tisztában a Trianonnal szétszakadt, az addigi egységes kulturális, civilizációs és gazdasági
egység megszűnésével, azzal, hogy az új határok a Magyarországon maradt horvátokat elszakították az
anyanemzettől.
- Ismerje az anyaországhoz való tartozást elősegítő kapcsolatok különbözőformáit (pl. testvérvárosi
kapcsolat, intézmények közötti együttműködés, a két ország gazdasági, környezetvédelmi, stb.
együttműködése), és legyen képes ezek jelentőségének megfogalmazására.
- A vizsgázó ismerje a népcsoport hazai településterületeit.
- Mutassa be a földrajzi környezet és a specifikus nemzetiségi jegyek kölcsönhatását.
- Értelmezze az életviszonyokat.
- Mutassa be a népcsoport gazdasági kapcsolatait.
- Elemezze a gazdasági fejlődés felgyorsulásának következményeit.
- Ismertesse a jelenkori gazdaságföldrajzi kihívásokat és az azokra adott nemzetiségi válaszokat.
- Ismerje a nemzetiség számára a természeti és gazdaságföldrajzi környezetben adott alternatívákat.
- Mutasson be és értelmezzen egy, a saját tapasztalatok és kutatások alapján készített modellt.
- Ismerje Horvátország földrajzi jellegzetességeit, gazdasági földrajzát, nemzeti és természetvédelmi
parkjait, a Duna–Dráva közös nemzeti park együttműködésének jelentőségét.
- Ismerje Horvátország turisztikai jellemzőit, legyen képes megfogalmazni, milyen mértékben
járulhatnak hozzá a magyarországi horvátok Horvátország turisztikai fejlesztéséhez.
- Legyen képes bemutatni legalább egy horvát jelentős várost (pl. Zágráb, Dubrovnik, Split).
4. Társadalmi ismeretek
- Értelmezze azokat az ismérveket, amelyek meghatározzák a népcsoporthoz tartozók alapvető és
nagyobb közösségi kapcsolatait.
- Mutassa be a közösségi funkciókat.
- Esettanulmányok alapján elemezze a közösségi kapcsolatokat.
- Ismerje a horvát nemzetiséget erősítő közösségi szerveződések funkcióit, jellemzőit; értelmezze őket.
- Térképezze fel az egyén lehetőségeit, miként tudja megélni a népcsoporthoz való tartozást.
- Ismerje az identitásvállalás jellemző magatartásformáit.
- Elemezze a lehetőségeket esettanulmányok alapján.
- Ismerje a nemzetiségi oktatási formákat a hazai horvátok oktatási rendszerében, a kétnyelvű
intézményeket, a felsőoktatási továbbtanulási lehetőségeket itthon és Horvátországban.
- Ismerje a magyarországi horvát intézményeket és médiumokat, azok jelentőségét az anyanyelv
megőrzésében, a hagyományok ápolásában, az identitástudat erősítésében.
- Legyen képes bemutatni régiója, lakhelye színtársulatát, kulturális egyesületét, múzeumát, tájházát,
könyvtárát, az intézmények látogatása alkalmával szerzett információit, tapasztalatait képes kritikusan
megfogalmazni, és azokkal kapcsolatos nézeteit összefüggően elő tudja adni.
- Tudjon javaslatokat megfogalmazása a hazai horvátok identitástudatának megtartása, fejlesztése és
kialakítása érdekében (pl. családi nevelés, az iskola szerepe, horvát önkormányzatok, civil szervezetek
és kulturális egyesületek feladatai).
- Legyen nyitott a kultúrák közötti kommunikáció lehetőségeinek és akadályainak megtapasztalására, a
tapasztalatok megfogalmazása, és javaslatok megfogalmazása a kommunikáció megvalósításának
érdekében.
- Fel tudja vázolni a toleráns és demokratikus magatartás elfogadtatásának módjait, azok
megvalósításának területeit.
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5. A horvát nemzetiség nyelvével kapcsolatos ismeretek
- Gyűjtse össze azokat a tényezőket, amelyek a népcsoport nyelvére és a használt nyelvi változatokra
hatással voltak.
- Mutassa be a tájnyelvnek a közösségi identitás megőrzésében betöltött szerepét.
- A köznyelv, az államnyelv és a tájnyelv összefüggéseinek számbavételével fogalmazza meg
következtetéseit.
- Mutassa be a nyelvi változatok jellemzőit az anyanemzettel való összehasonlításban.
- Mutassa be a helyi közösségben használt nyelvi változat néhány jellegzetességét.
- Mutassa be a hazai népcsoport írásos emlékeit.
- Mutasson be egy szabadon választott nyelvi dokumentumot.
- Tolmácsoljon egy választott nyelvjárásban hallott szöveget, vázolja fel az eltéréseket.
- Ismerjen olyan irodalmi műalkotásokat, amelyek központi problematikája a nyelv.
6. A horvát nemzetiség épített környezete
- Ismertesse a népcsoport lakókörnyezetét, közösségi célokat szolgáló épületeit.
- Ismertesse az épületek funkcionális jegyeit.
- Ismerje az építészet formai és funkcionális jegyeit, értelmezze azok kapcsolatát.
- Mutassa be a népcsoport építkezési gyakorlatában érvényesülő általános és kölcsönös jegyeket.
Elemezze azokat.
- Ismerje a lakóházak berendezési tárgyait és eszközeit, legyen képes az ezzel kapcsolatos gyűjtése
során szerzett tárgyak és információk elemzésére, következtetések levonására a mai életmóddal
összefüggésben.
- Dolgozzon ki értékmentő programot a lakóhelyén, figyelembe véve a népcsoport sajátosságait és a
modernizáció követelményeit.
7. A horvát nemzetiség zenéje és tánckultúrája
- Mutassa be az éneklés, a hangszeres zene és a tánc gyakorlatát a horvát népcsoport körében.
- Adjon történeti áttekintést, vázolja a jelen körülményeit.
- Tervezzen zenés-táncos programot, ismertesse annak lebonyolítását.
- Programjában a hagyományőrzés mellett érvényesüljön a jelenkor igényeinek megfelelő szórakoztatás
is.
- Mutassa be a „Prelo” különböző funkcióit.
8. Nemzetiségpolitikai ismeretek
- Ismertesse a nemzetiségpolitikai törvénykezés alakulását és az elmúlt évtizedekre tett hatását.
- Végezzen esettanulmányt a nemzetiségi önkormányzat működéséről.
- Vegye számba a pozitív és negatív jellemzőket, vázolja fel annak működését javító elképzeléseit.
- Ismertesse az önazonosság fenntartását szolgáló programokat, értékelje végrehajtásukat.
- Fogalmazza meg javaslatait az önkormányzati, egyesületi működésre vonatkozóan.
- Tárja fel és értelmezze a népcsoport helyi és regionális történetére vonatkozó forrásokat.
- Ismertesse a családtörténet-kutatás eredményeit.
- Gyűjtsön információkat, adatokat arról, hogyan érvényesülnek a hazai horvátok jogai, ezekről legyen
képes összegző értékelést készíteni, személyes tapasztalatait elmondani.
- Fogalmazza meg következtetéseit a nemzet-nemzetiség elsődleges közösségi kapcsolatrendszerében.
- Bizonyítsa be, hogy a magyarországi horvátok autonómiája fokozatosan megvalósul.
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B) TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT
Középszinten kisebb elméleti háttérrel a személyes tapasztalatok, megszerezhető ismeretek
felhasználása, azok szabatos megfogalmazása és előadása a követelmény. Emellett néhány jelentősebb
tartalom, pl. a magyarországi horvátok betelepedésével, életmódváltozásával és demográfiai jellemzőivel,
jövőjével kapcsolatos következtetések levonása is elvárás. Emelt szinten átfogó összefüggéslátás, a
részletes információk, tapasztalatok mélyebb összefüggésekben való ismerete, ok-okozati összefüggések
meglátása, következtetetések levonása, általánosítás, a cél. Középszinten a vizsgázó az anyaországgal
kapcsolatos ismereteit tárgyilagosan fogalmazza meg, és adja elő, ezeket saját élményeivel,
tapasztalataival színesíti. Emelt szinten a magyarországi horvátokkal kapcsolatos ismereteit összefüggésbe
hozza az anyaországgal kapcsolatos ismereteivel, láttatja az anyaország és hazánk közötti kapcsolatok
lényegét, fontosságát.

Témakörök
1. Történeti ismeretek

Követelmények, példák
- A legrégebbi archeológiai leletek, antik görög és római
városok Horvátországban (pl. vuĉedolska golubica,
homo neandertalis, Vis, Jadera).
- A horvátok honfoglalása (VII. sz.).
- A Trpimirović dinasztia uralkodása; Tomislav, az első
horvát király; Zvonimir királysága.
- Könyves Kálmán horvát királlyá koronázása, az 1918ig tartó magyar–horvát államközösség kezdete.
- A Dubrovniki Köztársaság.
- Mátyás király uralkodása; horvát mesterek Mátyás
udvarában.
- Horvátország és a Monarchia; a mohácsi csata.
A törökellenes küzdelmek a 15. és 16. században. A
kőszegi csata és a várvédő kapitány, Jurisics Miklós.
A reformáció elterjedése Horvátországban. Zrínyiek és
Frangepánok; Zrínyi Miklós, a szigetvári hős.
- Reformok Mária Terézia és II. József korában.
- A Horvát és Szlavón Katonai Határőrvidék.
- Az 1790. évi országgyűlés és a nyelvkérdés.
- Horvátország déli része francia fennhatóság alatt.
- A horvát nemzeti mozgalom, az illírizmus korszaka;
1847 – a horvát nyelv hivatalossá tétele
Horvátországban.
- A horvát és magyar nép közös történelmi, politikai,
gazdasági, kulturális, vallási összefonódása, közös
jegyeinek párhuzamba állítása (pl. Baškai
kőtábla - Tihanyi apátság alapítólevele, Matija Gubec
által vezetett parasztfelkelés – Dózsa György féle
parasztfelkelés, illírizmus, a nemzeti nyel problémája,
reformkor).
- Az 1848/49-es szabadságharc eseményei.
- A horvát-magyar kiegyezés (1868).
- Khuen-Héderváry Károly bánsága (1883-1903).
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- Horvátország részvétele az I. világháborúban.
- A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság megalakulása.
- A Horvát Parasztpárt és Stjepan Radić küzdelme a
szerb központosítási törekvések ellen.
- A második világháború; a Független Horvát Állam
kikiáltása.
- A „Horvát Tavasz” mozgalom.
- 1991-95. A horvát függetlenségi háború.
- A független horvát állam elismerése (1992).
- Az egyes horvát népcsoportok letelepedése
Magyarországon és annak okai: menekülés a török elől,
tudatos telepítések.
- A betelepült horvátok társadalmi rétegei (jobbágyok,
polgárság, nemesség, papok), gazdálkodásuk:
földművelés, állattenyésztés, halászat, lótenyésztés,
kertészet, szőlőművelés és borászat; iparosok.
- A ferencesek szerepe a horvátság életében: vallás,
oktatás-művelődés.
- A magyarországi horvátok aranykora.
- Az első világháború negatív hatása a magyarországi
horvátok életére: sok áldozat, Trianonnal szétszakadt az
addig egységes kulturális, civilizációs és gazdasági
egység, az új határok a Magyarországon maradt
horvátokat elszakították az anyanemzettől.
- A hazai horvátság életének alakulása a második
világháború után.
A magyarországi horvátok szerepe a Horvát Köztársaság
és Magyarország jószomszédi viszonyainak
fejlesztésében.
- Közös történelmi személyiségek ismerete (pl. Zrínyiek,
Martinovics Ignác, Batthyányak).
2. Néprajzi ismeretek

- A magyarországi horvátok szokásai és ünnepei:
karácsony, újév, húsvét, advent, pünkösd, Szent Katalin,
Szent Miklós, Szent Luca, Vince-nap, farsang busójárás, mindenszentek, Szent Márton - borszentelés,
virágvasárnap, „materice”, „oci”, György-nap, a
gyermekszületéshez, lakodalomhoz és halotthoz kötődő
népszokások.
- Az ünnepek népviselete.
- Az ünnepek jelentése és jelentősége.
- Az ünneplés ideje és módja, jelképei.
- Az ünnepek jellegzetes ételei, étkezési szokásai.
- Az ünnepekhez kötődő dalok, mondókák, köszöntők.
- Az ünnepek népviselete.
- A népszokások és ünnepek továbbélésének,
hagyományozásának problémája.
- Az egyes etnikai csoportok népviselete, azok
jellegzetes motívumai. Szőttesek.
- Néprajzkutatók (pl. Sárosácz György, Stjepan Velin,
Begovácz Rózsa, Frankovics György), fafaragók,
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népművészeti táborok.
- Népköltészeti alkotások gyűjtői és előadói: Balint
Vujkov, Ţivko Mandić, Andrija Hideg, Kata Raţić,
Marko Horvat.
- Az Etnográfia című kiadvány.
- Népi mesterségek és mesteremberek: fazekasok,
kosárfonók, takácsok, kovácsok, molnárok, kádárok.
- Tájházak, gyűjtemények, skanzenok.
- Folklór-együttesek (pl. Fáklya, Baranya, Tanac);
tevékenységük jelentősége.
3. Földrajzi ismeretek

- Horvátország elhelyezkedése az európai kontinensen.
- Horvátország szomszédos államai.
- Horvátország alapvető jellemzői: területe, lakosságának
száma, megyék.
- Horvátország domborzata és éghajlata, jellemző szelek.
- A domborzat és éghajlat hatása a lakosság eloszlására
és a gazdaságra.
- Az ország gazdasági ágai.
- Horvátország, a turizmus országa, az Adriai-tenger
jelentősége (közúti, légi, vasúti és tengeri közlekedés).
- A magyarországi horvátok szerepe a horvát turisztika
népszerűsítésében.
- Horvátország állat- és növényvilága.
- Horvátország nemzeti és természetvédelmi parkjai; a
Duna–Dráva közös nemzeti park.
- Környezetvédelem.
- A két ország gazdasági együttműködése.
- Horvátország jelentős városai: Zágráb, Dubrovnik,
Split, Zadar, Pula, Rijeka, azok nevezetességei.
- Horvát városok magyar vonatkozásai (pl. Rijeka,
Trogir, Zagreb, Dubrovnik, Biograd na moru).
- A magyarországi horvát népcsoportok területi
elhelyezkedése.
- A magyarországi horvátok régiói: gradistyei, zalai,
baranyai, bácskai, pesti, Dráva menti.
- A magyarországi horvát települések magyar és horvát
elnevezéseinek ismerete.
- A magyarországi horvátok gazdálkodása a XX.
századig (földművelés, lótenyésztés, kertészet,
szőlőművelés, borászat, állattenyésztés).
- Kivándorlás Amerikába, Angliába, Ausztráliába stb.
- A gazdasági fejlődés felgyorsulásának hatása és annak
következményei a hazai horvátokra: migráció, az ipar
térhódítása a mezőgazdasággal szemben. A téeszek
megszűnése. A háztáji gazdálkodás mint
keresetkiegészítés (pl. csirketenyésztés, uborka- málnaszedertermelés, stb.). A korábbi életvitel megváltozása, a
városokba való költözés, a falvak hanyatlása.
Fokozatosan megszűnnek a kertek, konyhakertek.
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4. Társadalmi ismeretek

- A népcsoporthoz tartozók alapvető és nagyobb
közösségi kapcsolatainak jellemzői.
- A nemzetiséget erősítő közösségi szerveződések
funkciói és jellemzői (pl. falunap, sportrendezvények,
folklór együttesek, táborok, irodalmi estek, színházi
előadások, szokások újjáélesztése, vetélkedők).
- A magyarországi horvátok oktatási rendszere és
állomásai a kezdetektől máig.
- A nemzetiségi oktatási formák a hazai horvátok
oktatási rendszerében, a kétnyelvű intézmények, a
felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek itthon és
Horvátországban.
- A magyarországi horvát intézmények és médiumok
(Pécsi Horvát Színház, Croatica Kft., August Šenoa
Horvát Klub, peresznyei Szakrális Múzeum, Horvát
Tudományos Intézet, Hrvatski glasnik, Hrvatska
kronika, a Hrvatski radio, Croatica radio, Hrvatski
kalendar).
- A vizsgázó régiójában, lakhelyén működő és országos
színtársulatának, kulturális egyesületének, múzeumának,
tájházának, könyvtárának bemutatása, az intézmények
látogatása alkalmával szerzett információk, tapasztalatok
kritikus megfogalmazása, és az azokkal kapcsolatos
nézetek összefüggő előadása.
- Javaslatok megfogalmazása a hazai horvátok
identitástudatának megtartása, fejlesztése és kialakítása
érdekében.
-A kultúrák közötti kommunikáció lehetőségeinek és
akadályainak megfogalmazása, és javaslatok
megfogalmazása a kommunikáció megvalósításának
érdekében.
- A toleráns és demokratikus magatartás
elfogadtatásának módjai, azok megvalósításának
területei.
- A magyarországi horvátok vallási élete. A vallás
szerepe a közösségalkotásban és az identitástudat,
valamint az anyanyelv ápolásában.
- A vlašići kulturális és üdülőközpont jelentősége.
- Az August Šenoa Horvát Klub tevékenysége.
- A peresznyei Szakrális Múzeum tevékenysége.
- A Horvát Tudományos Intézet tevékenysége.
- A magyarországi horvátok demográfiájának alakulása a
népszámlálások tükrében.
- Az asszimiláció okai (pl. migráció, életvitel, divat,
gazdasági fejlődés, generációk elkülönülése) és hatása.
- Civil szervezetek és azok működése.
- Nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, civil
szervezetek kapcsolatai az anyaországgal, azok
jelentősége.
- Magyarországi horvát festők, grafikusok tevékenysége
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5. A horvát nemzetiség nyelvével
kapcsolatos ismeretek

(pl. Stipan Kubatov, Lujo Brigović).
- Erőd, villa, kastély (pl. Veliki Tabor, Gornja Bistra,
Keglević kastély, Trakošćan kastély, Toma Kovaĉević
kúriája Zágrábban, Sorkoĉević villája, Hanibal Lucić
villája).
- A horvát festészet kiemelkedő alakjai (pl. Oton
Iveković, Slava Raškaj, Miroslav Kraljević, Marino
Tartaglia, Emanuel Vidović, Oton Gliha, Edo Murtić).
- Krsto Hegedušić és a naiv horvát festészet.
- Ivan Meštrović a kiemelkedő horvát szobrász;
műalkotásai a horvát városokban (pl. Zágráb: Zdenac
ţivota, Povijest Hrvatske; Split: Grgur Ninski, Marko
Marulić, Cavtat: Mauzolej obitelji Raĉić).
- A horvát építészet kiemelkedő alkotásai: Radovan
mester portálja a trogiri katedrálisban, a zadari Szent
Donát templom, a sibeniki katedrális.
- Horvát mesterek Mátyás király és a Jagellók
udvarában: a trogiri Ivan Duknović szobrász: Budai vár,
Diósgyőr; a szpliti Luka de la Festa, Ivan Grubanić,
Petrar Trogiranin, Julije Klović, Ivan Duknović.
- Műemlékvédelem.
- Janus Pannonius (Ivan Ĉesmiĉki), August Šenoa, Ivan
Maţuranić, Miroslav Krleţa magyarországi
vonatkozásai.
- Az egyes nyelvjárások (stokáv, kájkáv, csákáv)
jellemzői.
- Hazai és horvátországi horvát költők/írók nyelvjáráson
írt művei, valamint a nyelvjáráson írt népköltészeti
alkotások (pl. Jolanka Tišler, Matilda Bölcs, Marko
Dekić, Lajoš Škrapić, Josip Gujaš-Dţuretin, Ivan Goran
Kovaĉić, Drago Gervais, Dragutin Domjanić, Antun
Gustav Matoš).
- A tájnyelv szerepe a közösségi identitás megőrzésében.
- A horvátok írásos emlékei.
- A horvát népcsoportok nyelvének elszigetelődése,
archaikussága; a magyar nyelv hatása a horvátok
nyelvére.
- A nyelvjárások összehasonlítása az irodalmi nyelvvel, a
különbségek megnevezése.
- Irodalmi alkotások ismerete, melyek központi
motívuma a nyelv (pl. Petar Preradović: Rodu o jeziku,
Jezik roda moga, Jolanka Tišler: Kajkavska ruţa).
- A köznyelv, az államnyelv, az anyanyelv és a tájnyelv
összefüggése.
A kétnyelvűség.
- A budai horvát ferences kultúrkör képviselőinek
tevékenysége: Lovro Braĉuljević, Stjepan Vilov, Emerik
Pavić, Matija Petar Katanĉić.
- Mišo Jelić jelentősége.
- A magyarországi horvát irodalom periódusai 1918-tól
máig.
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- Az egyes periódusok alkotói, a korszakok jellemzői.
- A jugoszláv irodalom hatása a magyarországi horvát
költőkre.
- Antun Karagić és Ivan Petreš drámái.
- Mate Meršić Miloradić és Mate Šinković munkássága.
- Stipan Blaţetin, Jolanka Tišler, Josip Gujaš Dţuretin,
Marko Dekić, Matilda Bölcs, Lajoš Škrapić, Đuso
Šimara Puţarov, Mijo Karagić munkássága; Stjepan
Blaţetin, Angela Šokac, Katarina Gubrinski-Takaĉ,
Ladislav Gujaš művei.
- Az alkotók közös és önálló kötetei.
- A Narodne novine és a Narodni kalendar jelentősége az
irodalmi alkotásoknak az olvasóközönséggel való
megismertetésében.
- A hazai horvát költők verseinek magyarra fordítása,
valamint a kétnyelvű kötetek jelentősége a költemények
magyar olvasóközönséggel való megismertetésében.
- Az egyes költők, írók műveinek fő motívumai.
- A magyarországi horvát intézmények és médiumok
jelentőség az anyanyelv megőrzésében, a hagyományok
ápolásában, az identitástudat erősítésében.
Az anyanyelv ápolásának módjai és színterei (pl. család,
oktatási-nevelési intézmények, anyaországgal való
kapcsolattartás, színház, médiumok, sport, gazdasági
együttműködés, falunap).
6. A horvát nemzetiség épített
környezete

- A horvátok lakta régiók lakóházainak jellegzetességei;
jellemző építőanyagok.
- Az épületek funkcionális jegyei.
- A népcsoport közösségi célokat szolgáló épületei (pl.
kultúrház, kocsma, iskola).
- A lakóházak berendezési tárgyai és eszközei.
- Berendezési tárgyak és eszközök, melyeket házilag
készítettek (pl. textíliák, ágyak, kosár, munkaeszközök),
és melyeket mesteremberektől vásároltak (pl.
munkaeszközök, edények).
- A gazdasági fejlődés felgyorsulásának, valamint a
generációk elkülönülésének hatása az építkezésre pl.
korábban több generációs együttélés céljából hatalmas
lakóházak épültek, melyek ma szinte üresen állnak, a
gazdasági épületek feleslegessé válása – nincs
állattartás).
- A gazdasági válság negatív következményei a horvátok
lakta települések életvitelére.

7. A horvát nemzetiség zenéje és
tánckultúrája

- A magyarországi horvátok régióira jellemző népzene,
népdalok és néptáncok; gyermektáncok és –játékok.
- A magyar népdalok, néptáncok és népzene hatása a
horvátra.
- Jellegzetes népi hangszerek.
- Vinko Ţganec népdalkutató, Fran Kurelac
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népdalgyűjtő.
- A Magyarországon működő horvát folklóregyüttesek,
népdalkórusok, kulturális egyesületek tevékenysége,
azok jelentősége a hagyományőrzésben.
- Az egyes népszokásokhoz kapcsolódó népdalok és
néptáncok.
- A tököli horvát férfikórus tevékenysége.
8. Nemzetiségpolitikai ismeretek

- A nemzetiségi törvénykezés alakulása az elmúlt
évtizedekben, annak hatása a nemzetiségek életére.
- A hatályos nemzetiségi törvény (2011) és annak
megvalósulása.
- Az alapvető jogok biztosának, illetve a
Magyarországon élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét
Ellátó Biztoshelyettesének szerepe.
- A nemzetiségi önkormányzati rendszer (helyi, megyei
önkormányzatok).
- A nemzetiségi választások.
- Az Országos Horvát Önkormányzat (OHÖ) és a helyi
horvát nemzetiségi önkormányzatok működése.
- A Magyarországi Délszlávok Demokratikus
Szövetsége.
- A Magyarországi Horvátok Országos Szövetségének
(MHOSZ) működése.
- A Magyar-Horvát Vegyesbizottság működésének
pozitívumai.
- Állami támogatások a magyarországi horvátok
intézményeinek, médiumainak és szervezeteinek.
- A magyarországi horvátok kulturális autonómiájának
megvalósítása.
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NARODOPIS
I. OPIS I DETALJNI ZAHTJEVI MATURALNOG ISPITA
A) KOMPETENCIJE
1. Povijesne spoznaje
- Kandidat mora poznavati osnovne karakteristike povijesti narodnosti. Mora poznavati
podrijetlo zajednice i poĉetke stvaranja zajednice.
- Neka pregleda pisane i nepisane izvore i nasljeĊe u svezi s tim.
- Neka upotrijebi slikovne i elektronske izvore.
- Mora poznavati ulogu (svoje) zajednice u društvenoj organizaciji Kraljevine MaĊarske.
- Mora poznavati promjene u ţivotu zajednice, neka predstavi utjecaje koji vrijede sve do
danas.
- Mora predstaviti interetniĉke veze.
- Mora poznavati najznaĉajnije veze povijesti matiĉne domovine.
- Mora poznavati razloge koji su doveli do domovinskog rata, njegove etape do stvaranja
Republike Hrvatske, do njezinog meĊunarodnog priznanja.
- Mora poznavati veze tisućustogodišnjeg suţivota hrvatskog i maĊarskog naroda.
- Sposobnost spoznavanja sliĉnosti izmeĊu hrvatskih i maĊarskih povijesnih dogaĊaja te
sposobnost njihove usporedbe.
- Mora poznavati simbole dviju drţava i nacionalne blagdane.
- Neka otkrije sveze izmeĊu povijesti matiĉne drţave i domaće narodnosti.
- Mora poznavati etniĉke skupine Hrvata u MaĊarskoj, njihovu teritorijalnu rasprostranjenost,
društvene slojeve kojima su pripadali. Poznavanje imena naselja gdje obitavaju Hrvati na
hrvatskom i maĊarskom jeziku.
- Neka otkrije i interpretira izvore u svezi s mjesnom i regionalnom poviješću zajednice.
- Sposobnost sastavljanja samostalnog/osobnog mišljenja u svezi budućnosti Hrvata u
MaĊarskoj. Sposobnost analize stanja Hrvata u MaĊarskoj na temelju podataka popisa puĉanstva
(dijagrami, statistiĉki podaci), te na temelju njih izvući zakljuĉke.
- Neka upozna rezultate istraţivanja obiteljske povijesti, neka formulira zakljuĉke opće
vrijednosti.
- Na osnovi dobivenih ulomaka izvornog materijala, publicistike, slikovnih izvora, elektronskih
baza podataka, odnosno osobnih iskustava neka bude sposoban povući paralele izmeĊu prošlosti i
sadašnjosti.
2. Etnografske spoznaje
- Poznavanje blagdana i njihova znaĉenja, njihovo doba i naĉin slavljenja, njihovi simboli,
karakteristiĉna jela, navika blagovanja, pjesama, ritmiĉkih tekstova, ĉestitaka te nošnji
karakteristiĉnih za pojedine blagdane.
- Za razumijevanje svakodnevice i blagdana hrvatske narodnosti neka sakuplja informacije iz
muzeja i etnografskih zbirki.
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- Neka poznaje predmete materijalne kulture zajednice. Neka predstavi nekoliko
karakteristiĉnih sredstava i promjene sustava obiĉaja.
- Neka poznaje sustav obiĉaja zajednice u svezi s obitelji, mjesnom zajednicom, vjerom.
- Neka analizira suodnos izmeĊu globalizacije i odrţavanja joĉ ţivih obiĉaja.
- Neka skicira svoje zamisli o strategiji budućnosti.
- Neka prati prezentiranje obiĉaja i blagdana zajednice u pisanim i elektronskim medijima.
- Neka analizira koja je uloga medija u oĉuvanju vrijednosti narodnosti.
- Neka izradi plan-projekt: 1. etnografsko nasljeĊe i moja obitelj, moja uţa zajednica. 2. Kako
se moţe uĉiniti privlaĉnim njegovanje tradicija? 3. Uloga tradicije u odrţavanju nacionalnih i
etniĉkih zajednica. 4. Sredstva stvaranja tradicije.
3. Zemljopisne spoznaje
- Spoznavanje ĉinjenice da je sa sklapanjem Trianonskog mira razbijen dotada jedinstveni
kulturni, civilizacijski i gospodarstveni prostor, toga da su Hrvati u MaĊarskoj novom granicom
presjeĉeni od matiĉnog naroda.
- Poznavanje razliĉitih oblika koji doprinose osjećaju pripadanja matiĉnoj domovini (npr.
pobratimljena naselja, suradnja izmeĊu ustanova, meĊudrţavna suradnja na polju gospodarstva i
zaštite okoliša i sl.), te sposobnost formuliranja znaĉaja toga.
- Neka kandidat poznaje podruĉja naselja domaće zajednice.
- Neka predstavi uzajamni utjecaj zemljopisnog okoliša i specifiĉnih narodnosnih
karakteristika.
- Neka interpretira uvjete ţivota.
- Neka predstavi gospodarske veze zajednice.
- Neka analizira posljedice ubrzanja gospodarskog razvoja.
- Neka predstavi gospodarsko-zemljopisne izazove sadašnjice i odgovore narodnosti na te
izazove.
- Neka poznaje alternative manjine u prirodnom i gospodarsko-zemljopisnom okolišu.
- Neka predstavi i interpretira jedan model koji je napravljen na osnovi vlastitih iskustava i
istraţivanja.
- Poznavanje zemljopisnih karakteristika, ekonomske geografije, nacionalnih parkova i parkova
prirode Hrvatske te znaĉenja suradnje zajednikog nacionalnog parka Dunav-Drava.
- Poznavanje turistiĉkih karakteristika Hrvatske, sposobnost formuliranja toga na koji naĉin
mogu pridonijeti Hrvati u MaĊarskoj promidţbi turizma Hrvatske.
- Sposobnost predstavljanja najmanje jednog znaĉajnog hrvatskog grada (npr. Zagreb,
Dubrovnik, Split).
4. Društvene spoznaje
- Neka interpretira one kriterije koji determiniraju osnovne i veće kolektivne veze pripadnika
zajednice.
- Neka predstavi kolektivne funkcije.
- Na osnovi pojedinaĉnih studija neka analizira veze zajednice.
- Neka poznaje i interpretira funkcije i karakteristike onih ustrojstava zajednice koje jaĉaju
hrvatsku narodnost.
- Neka razmotri one mogućnosti pojedinca u kojima on moţe oĉitavati pripadnost nacionalnoj
zajednici.
- Neka poznaje karakteristiĉne oblike oĉitovanja nacionalnog identiteta.
- Neka analizira mogućnosti na temelju pojedinaĉnih studija.
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- Poznavanje narodnosnih obrazovnih oblika u obrazovnom sustavu Hrvata u MaĊarskoj,
dvojeziĉnih ustanova, mogućnosti višeg obrazovanja u MaĊarskoj i Hrvatskoj.
- Poznavanje hrvatskih institucija i medija u MaĊarskoj, njihove uloge u oĉuvanju materinskog
jezika, u gajenja tradicija i jaĉanju narodnosnog identiteta.
- Sposobnost predstavljanja kazališne druţine, kulturne udruge, muzeja, zaviĉajne kuće,
knjiţnice. Sposobnost formuliranja kritiĉkog stava na temelju informacija i iskustava steĉenih
prilikom posjeta tih ustanova te suvislo iznošenje mišljenja u svezi toga.
- Sposobnost formuliranja prijedloga u cilju odrţavanja i razvijanja narodnosnog identiteta
(npr. obiteljski odgoj, uloga škole, zadaća hrvatskih samouprava, civilnih organizacija i kulturnih
udruga).
- Otvorenost prema sticanju iskustava o mogućnostima i preprekama komunikacije meĊu
kulturama, sposobnost formuliranja iskustava i prijedloga u cilju ostvarivanja komunikacije.
- Zna skicirati naĉine prihvaćanja tolerantnog i demokratskog ponašanja, podruĉja njegovog
ostvarivanja.
5. Spoznaje u svezi s jezikom hrvatske narodnosti
- Neka sakupi one ĉinitelje koji su utjecali na jezik i na promjene jezika zajednice.
- Neka predstavi ulogu dijalekta u oĉuvanju nacionalnog identiteta zajednice.
- Evidentiranjem uzajamnih odnosa jezika u javnoj uporabi, sluţbenog jezika i dijalekta neka
formulira svoje zakljuĉke.
- Neka predstavi karakteristike jeziĉnih varijanti u usporedbi s matiĉnim narodom.
- Neka predstavi nekoliko karakteristiĉnih varijanti mjesnog govora.
- Neka predstavi spomenike pismenosti domaće zajednice.
- Neka predstavi, po slobodnom izboru, jedan jeziĉni dokument.
- Neka interpretira jedan poslušani tekst na dijalektu, neka navede odstupanja.
- Neka upozna takva knjiţevna djela ĉija je središnja tema jezik.
6. Graditeljstvo hrvatske narodnosti
- Neka predstavi stambeni okoliš i društvene objekte zajednice.
- Neka prezentira funkcionalne znaĉajke graĊevina.
- Neka prezentira formalne i funkcionalne znaĉajke graditeljstva, neka interpretira njihov
odnos.
- Neka predstavi opće i uzajamne znĉajke graditeljstva zajednice. Neka ih analizira.
- Poznavanje namještaja i sredstava stambenih zgrada, sposobnost analize sredstava i iskustava
steĉenih prilikom skupljanja tih elemenata te sposobnost izvoĊenja zakljuĉaka u odnosu na
današnji naĉin ţivota.
- Uvaţavajući osobitosti zajednice i zahtjeve modernizacije, neka izradi program za oĉuvanje
vrijednosti svoga mjesta.
7. Glazba i plesna kultura hrvatske narodnosti
- Neka prezentira praksu pjevanja, instrumentalne glazbe i plesa domaće hrvatske zajednice.
- Neka naĉini povijesni pregled, skicira sadašnje prilike.
- Neka planira glazeno-plesni program, neka prezentira njegovu realizaciju.
- U njegovom programu, pored ĉuvanja tradicija, neka budu i elementi zabave po zahtjevima
sadašnjosti.
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8. Spoznaje o narodnosnoj politici
- Neka prezentira razvoj manjinskog zakonodavstva i njegov utjecaj na protekla desetljeća.
- Neka napiše studiju o djelatnosti narodnosne samouprave.
- Neka evidentira pozitivne i negativne karakteristike te skicira prijedloge za poboljšanje rada.
- Neka prezentira one programe koji imaju za cilj oĉuvanje nacionalnog identiteta i neka ocijeni
njihovu uĉinkovitost.
- Neka otkrije i interpretira mjesne i regionalne povijesne izvore.
- Neka prezentira rezultate istraţivanja povijesti obitelji.
- Skupljanje informacija, podataka o tome na koji naĉin se aformiraju prava Hrvata u
MaĊarskoj, sposobnost sumiranja prikupljenih podataka te iznošenje osobnih iskustava.
- Neka formulira svoje zakljuĉke u primarnoj zajednici sustava veza narodnosti.
- Dokazivanje toga da se autonomija Hrvata u Mašarskoj postepeno ostvaruje.

B) SADRŢAJNI ZAHTJEVI
Srednji i viši stupanj
Na srednjem stupnju je cilj s manjim teoretskim znanjem primijeniti rezultate osobnih
iskustava i spoznaja, te njihovo egzaktno formuliranje i iznošenje. Pored toga se zahtijeva i
nekoliko znaĉajnijih sadrţaja, npr. izvoĊenje zakljuĉaka u svezi useljavanja, promjene u naĉinu
ţivota, demografskih promjena i budućnosti Hrvata u MaĊarskoj. Na višem stupnju se zahtijeva
sloţenije, općenitije, apstraktivnije prezentiranje sveobuhvatnih pogleda i informacija,
spoznavanje kauzalnosti, izvoĊenje zakljuĉaka. Kandidat na srednjem stupnju svoje spoznaje o
matiĉnoj domovini objektivno formulira i iznosi te ih obogaćuje svojim doţivljajima i
iskustvima. Na višem stupnju svoje spoznaje o Hrvatima u MaĊarskoj povezuje sa spoznajama o
matiĉnoj domovini, oĉituje suštinu i znaĉaj veza izmeĊu naše domovine i matiĉne zemlje.
Tematski krugovi
1. Povijesne spoznaje

Zahtjevi, primjeri
- Najstariji arheološki nalazi, antiĉki grĉki i
rimski gradovi Hrvatske (npr. vuĉedolska
golubica, homo neandertalis, Vis, Jadera).
- Seoba Hrvata (VII. st.).
- Vladavina dinastije Trpimirovića: Tomislav
prvi hrvatski kralj, Zvonimirovo kraljevstvo
- Krunidba Kolomana Mudrog za hrvatskog
kralja, poĉetak hrvatsko-maĊarske drţavne
zajednice koja traje do 1918. g.
- Dubrovaĉka Republika.
- Vladavina Matije Korvina; hrvatski majstori
na dvoru Matije Korvina.
- Hrvatska i Monarhija; Bitka kod Mohaĉa.
Borba protiv Turaka u 15. i 16. st. Nikola
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Šubić Zrinski – junak Sigeta. Bitka kod Kisega
i Nikola Jurisić branitelj tvrĊave. Širenje
reformacije u Hrvatskoj. Zrinski i Frankopani;
- Reforme u vrijeme vladavine Mrije Terezije i
Josipa II.
- Hrvatska i Slavonska Krajina.
- Sabor 1790. i pitanje nacionalnog jezika.
- Juţni dio Hrvatske pod upravom Francuza.
- Hrvatski narodni preporod i ilirizam; 1847.
Sabor je proglasio hrvatski jezik sluţbenim
jezikom.
- Usporedba hrvatskog i maĊarskog naroda na
temelju povijesnih, politiĉkih,
gospodarstvenih, kulturnih i vjerskih dodira
(npr. Bašĉanska ploĉa - Tihanyi apátság
alapítólevele, seljaĉka buna pod vodstvom Matije
Gupca - Dózsa György féle parasztfelkelés,
ilirizam, problem nacionalnog jezika, reformno
doba).

- DogaĊaji Revolucije 1848/1849.
- Hrvatsko-ugarska nagodba 1868.
- Banovanje Khuena Héderváryja (1883.-1903).
- hrvatska u Prvom svjetskom ratu.
- Osnivanje Kraljevine Srba, Hrvata i
Slovenaca.
- Borba za osamostaljivanje Hrvatske seljaĉke
stranke i Stjepana Radića.
- Drugi svjetski rat; Nezavisna Drţava
Hrvatska
- Hrvatsko proljeće
- 1991.-1995. Domovinski rat.
- Priznanje Republike Hrvatske (1992.)
- Doselidba Hrvata u MaĊarsku i njezini
razlozi: bijeg ispred Turaka, plansko
naseljavanje.
- Društveni slojevi useljenih Hrvata: kmetovi,
graĊani, plemići, crkvenjaci; njihovo
gospodarenje: zemljoradnja, stoĉarstvo,
ribolov konjogojstvo, vrtlarstvo, vinarstvo i
vinogradarstvo; zanatlije.
- Uloga franjevaca u ţivotu Hrvata: vjerski
ţivot, obrazovanje i kultura.
- Zlatno doba Hrvata u MaĊarskoj.
- Negativni utjecaj Prvog svjetskog rata na
Hrvate u MaĊarskoj: mnogo ţrtava, razbijen je
dotada jedinstveni kulturni, civilizacijski i
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2. Etnografske spoznaje

gospodarstveni prostor, Hrvati u MaĊarskoj su
novom granicom presjeĉeni od matiĉnog
naroda.
- Ţivot Hrvata u MaĊarskoj nakon Drugog
svjetskog rata.
- Uloga Hrvata u MaĊarskoj u razvijanju
dobrosusjednih veza izmeĊu Republike
Hrvatske i MaĊarske.
- Poznavanje zajedniĉkih povijesnih likova
(npr. Zrinski, Ignjat Martinović,
Batthyányjevi).
- Obiĉaji i blagdani Hrvata u MaĊarskoj:
Boţić, Nova godina, Uskrs, Došašće, Duhovi,
Sveta Katarina, Sveti Nikola, Lucija,
Vincekovo, Poklade – ophod buša, Svi sveti,
Sveti Martin – krštenje mladog vina,
Cvjetnica, Materice, Oci, Jurjevo, obiĉaji
vezani uz roĊenje djeteta, svatova i mrtvaca
(sahranu).
- Narodna nošnja vezana uz blagdane.
- Znaĉenje i znaĉaj blagdana.
- Termini i simboli blagdana, naĉin
svetkovanja.
- Tipiĉna jela blagdana i naĉin blagovanja.
- Pjesme, ritmiĉki tekstovi i ĉestiotke pojedinih
blagdana.
- Problem nasljeĊivanja obiĉaja i blagdana
budućim naraštajima.
- Narodna nošnja pojedinih etniĉkih skupina
Hrvata i njihovi tipiĉni motivi. Tkanine.
- Etnolozi (npr. Đuro Šarošac, Stjepan Velin,
Ruţa Begovac, Đuro Franković), drvorezbari,
etnografski tabori ( likovne kolonije, kolonije
drvorezbara).
- Skupljaĉi i izvoĊaĉi narodnih umjetnina (npr.
Balint Vujkov, Ţivko Mandić, Andrija Hideg, Kata
Raţić, Marko Horvat).

3. Zemljopisne spoznaje

- Ĉasopis Etnografija.
- Narodni zanati/obrti i obrtnici: lonĉari,
košaraĉi, tkalci, kovaĉi, mlinari, baĉvari.
- Zaviĉajne kuće, zbirke, etnosela.
- Kulturna umjetniĉka društva (Luĉ, Baranja,
Tanac); njihova djelatnost i znaĉaj.
- Smještaj Hrvatske na europskom kontinentu.
- Susjedne drţave Hrvatske.

16

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

- Osnovni podaci Hrvatske: površina, broj
stanovnika, ţupanije.
- Reljef i klima Hrvatske.
- Utjecaj reljefa i klime na prostorni razmještaj
stanovništva i privredu.
- Privredne grane Hrvatske.
- Hrvatska – zemlja turizma – znaĉaj
Jadranskog mora (cestovni, zraĉni, ţeljezniĉki
i morski promet).
- Uloga maĊarskih Hrvata u promidţbi turizma
Hrvatske.
- Ţivotinjski i biljni svijet Hrvatske.
- Nacionalni parkovi i parkovi prirode
Hrvatske; zajedniĉki nacionalni park Duna –
Drava.
- Zaštita okoliša.
- Gospodarska suradnja dviju drţava.
- Znaĉajni gradovi Hrvatske: Zagreb,
Dubrovnik, Split, Zadar, Pula, Rijeka, njihove
znamenitosti.
- MaĊarske veze Hrvatskih gradova (npr. Rijeka,
Trogir, Zagreb, Dubrovnik, Biograd na moru).

- Prostorni razmještaj hrvatskih etniĉkih
skupina u MaĊarskoj.
- Regije Hrvata u MaĊarskoj: gradaišćanski,
pomurski,
baranjski,
baĉki,
peštanki,
podunavski.
- Poznavanje imena naselja gdje obitavaju
Hrvati na hrvatskom i maĊarskom jeziku.
- Gospodarenje maĊarskih Hrvata do XX. st.(
zemljoradnja,
konjogojstvo,
vrtlarstvo,
vinogradarstvo, vinarstvo, stoĉarstvo).
- Iseljavanj Hrvata u Ameriku, Englesku,
Australiju i sl.
- Utjecaj ubrzanja ekonomskog razvoja i
njegove posljedice na domaće Hrvate:
migracija, pojaĉanje industrijalizacije u odnosu
na zemljoradnju.
- Okućnica kao dopuna zarade (npr. uzgoj
pilića, krastavaca, maline i kupine i sl.).
Promjena ranijeg naĉina ţivota, migracija u
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gradove, izumiranje sela.
- Postupno nestajanje okućnica.
4. Društvene spoznaje

Karakteristike temeljnih i većih društvenih
veza pripadnika etniĉkih skupina.
- Karakteristike i uloga zajedniĉkih
organizacija koje jaĉaju narodnosnu svijest
(dan sela/naselja, sportski programi, folklorni
ansambli/KUD-ovi, tabori, knjiţevne veĉeri,
kazališne predstave, oţivljavanje obiĉaja,
natjecanja).
- Obrazovni sustav Hrvata u MaĊarskoj od
poĉetaka do danas.
- Narodnosni obrazovni oblici u obrazovnom
sustavu Hrvata u MaĊarskoj, dvojeziĉne
ustanove, mogućnosti višeg obrazovanja u
MaĊarskoj i Hrvatskoj.
- Hrvatske institucije i mediji u MaĊarskoj
(Peĉuško hrvatsko kazalište, Croatica d. o. o.,
Hrvatski klub Augusta Šenoe, Sakralni muzej
u Prisiki, Znanstveni zavod Hrvata u
MaĊarskoj, Hrvatski glasnik, Hrvatska
kronika, Hrvatski radio, Radio Croatica,
Hrvatski kalendar).
- Predstavljanje kazališne druţine, kulturne
udruge, muzeja, zaviĉajne kuće, knjiţnice koja
djeluje u regiji ili naselju ispitanika.
Sposobnost formuliranja kritiĉkog stava na
temelju informacija i iskustava steĉenih
prilikom posjeta tih ustanova te suvislo
iznošenje mišljenja u svezi toga. Formuliranje
kritiĉkog stava na temelju informacija i
iskustava steĉenih prilikom posjeta tih
ustanova te suvislo iznošenje mišljenja u svezi
toga.
- Formuliranje prijedloga u cilju odrţavanja i
razvijanja narodnosnog identiteta.
- Formuliranje mišljenja o tome koje su
mogućnosti i prepreke komunikacije meĊu
kulturama te formuliranje prijedloga u cilju
ostvarivanja komunikacije.
Naĉini
prihvaćanja
tolerantnog
i
demokratskog ponašanja, podruĉja njegovog
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ostvarivanja.
- Vjerski ţivot Hrvata u MaĊarskoj. Uloga
vjere u stvaranju zajednice i u razvijanju
identiteta te u njegovanju materinskog jezika.
- Znaĉaj kulturnog centra i odmarališta u
Vlašićima.
- Djelatnost Hrvatskog kluba Augusta Šenoe.
- Djelatnost Sakralnog muzeja u Prisiki.
- Djelatnost Znanstvenog zavoda Hrvata u
MaĊarskoj.
- Demografija Hrvata u MaĊarskoj na temelju
popisa puĉanstva.
- Uzroci asimilacije (migracija, naĉin ţivota,
moda,
gospodarski
razvoj,
odvajanje
generacija) i njihov e posljedice.
- Civilne udruge i njihovo djelovanje.
- Veze narodnosnih samouprava, ustanova
civilnih udruga s matiĉnom domovinom i
njihov znaĉaj.
- Djelatnost hrvatskih slikara i grafiĉara u
MaĊarskoj (npr. Stipan Kubatov, Lujo Brigović).
- Utvrda, ljetnikovac, dvorac (npr. Veliki Tabor,
Gornja Bistra, dvorac Keglevića, Trakošćan, Toma
kurija Kovaĉevića u Zagrebu, ljetnikovac
Sorkoĉevića, ljetnikovac Hanibala Lucića).
- Istaknuti slikari Hrvatske (npr. Oton Iveković,
Slava Raškaj, Miroslav Kraljević, Marino
Tartaglia, Emanuel Vidović, Oton Gliha, Edo
Murtić).
- Krsto

Hegedušić i naivno hrvatsko slikarstvo.

- Ivan Meštrović istaknuti hrvatski kipar; njegove
skulpture u hrvatskim gradovima (npr. Zagreb:
Zdenac ţivota, Povijest Hrvatske; Split: Grgur
Ninski, Marko Marulić, Cavtat: Mauzolej obitelji
Raĉić).
- Istaknuta djela hrvatskih graditelja: Radovanov
portal u trogirskoj katedrali, Crkva sv. Donata u
Zadru, šibenska katedrala.
- Hrvatski majstori u dvoru Matije Korvina:
trogirski kipar Ivan Duknović: Budimska tvrĊava,
Diósgyőr; a splitski Luka de la Festa, Ivan
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Grubanić, Petrar Trogiranin, Julije Klović.
- Zaštita spomenika.
- MaĊarske veze Janusa Pannoniusa (Ivana
Ĉesmiĉkog), Augusta Šenoe, Ivana Maţuranića,
Miroslava Krleţe.

5. Spoznaje u svezi s jezikom hrvatske - Karakteristike pojedinih narjeĉja (štokavsko,
narodnosti
kajkavsko, ĉakavsko).
- Knjiţevna djela domaćih i hrvatski spisatelja
i pjesnaki pisanih na narjeĉju te djela narodne
knjiţevnosti na narjeĉju (npr. Jolanka Tišler,
Matilda Bölcs, Marko Dekić, Lajoš Škrapić, Josip
Gujaš-Dţuretin, Ivan Goran Kovaĉić, Drago
Gervais, Dragutin Domjanić, Antun Gustav
Matoš).

- Uloga narjeĉja i mjesnog govora
odrţavanju zajedniĉkog identiteta.

u

- Hrvatski pisani jeziĉni spomenici.
- Izolacija i arhaiĉnost jezika hrvatske
narodnosti; utjecaj maĊarskog jezika na jezik
hrvatske narodnosti.
- Usporedba narjeĉja s knjiţevnim jezikom,
imenovanje razlika.
- Poznavanje knjiţevnih djela ĉiji je temeljni
motiv jezik (npr. Petar Preradović: Rodu o jeziku,
Jezik roda moga, Jolanka Tišler: Kajkavska ruţa).
- Odnos razgovornog, drţavnog, materinskog
jezika i narjeĉja.
- Dvojeziĉnost.
- Djelatnost predstavnika budimskog hrvatskog
franjevaĉkog kulturnog kruga : Lovro Braĉuljević,
Stjepan Vilov, Emerik Pavić, Matija Petar
Katanĉić.
- Znaĉaj Miše Jelića.
- Periodi knjiţevnosti Hrvata u MaĊarskoj od 1918.
do danas. Autori pojedinih perioda; karakteristike
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pojedinih perioda.
- Utjecaj jugoslavenske knjiţevnosti na maĊarske
hrvatske pjesnike.
- Drame Antuna Karagića i Ivana Petreša.
- Djelatnost Mate Meršića Miloradića i Mate
Šinkovića.
- Djela Stipana Blaţetina, Jolanke Tišler, Josipa
Gujaša Dţuretina, Marka Dekića, Matilde Bölcs,
Lajoša Škrapića, Đuse Šimare Puţarova, Mije
Karagića; Stjepana Blaţetina, Angele Šokac,
Katarine Gubrinski-Takaĉ, Ladislava Gujaša.
- Zajedniĉke i pojedinaĉne zbirke autora.
- Znaĉaj Narodnih novina i Narodnog kalendara u
upoznavanju publike s djelima knjiţevnika.
- MaĊarski prijevodi domaćih hrvatskih pjesnika te
znaĉaj dvojeziĉnih zbirki u upoznavanju maĊarske
publike s djelima hrvatskih pjesnika.
- Glavni motivi knjiţevnih djela pojedinih
spisatelja i pjesnika.
- Znaĉaj ustanova i medija maĊarskih Hrvata u
odrţavanju materinskog jezika, u gajenju tradicija,
jaĉanju identiteta.
- Naĉini i mjesta gajenja materinskog jezika (npr.
obitelj, odgojnoobrazovne ustanove, veze s
matiĉnom domovinom, kazalište, mediji, sport,
gospodarska suradnja, dan naselja).

6. Graditeljstvo hrvatske narodnosti

- Karakteristike stambenih zgrada i tipiĉni
graĊevinski materijali regija gdje obitavaju
Hrvati.
- Funkcionalne znaĉajke graĊevina.
- GraĊevine graditeljstva koje sluţe za
ostvarivanje ciljeva zajednice (npr. kulturni
dom, krĉma, škola).
- Namještaja i sredstava stambenih zgrada.
- Namještaj i sredstva stambenih zgrada
izraĊeni ruĉnim radom (npr. tkanine, kreveti,
košare, alati) te oni koje su od obrtnika
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kupovali (npr. alati, posude).
- Utjecaj ubrzanja gospodarskog razvoja te
odvajanja generacija na graditeljstvo, npr
ranije se igraĊivale ogromne kuće radi suţivota
više generacija koje su danas gotovo prazne –
gospodarske zgrade su postale suvišne jer je
prestao uzgoj stoke.
- Negativne posljedice ekonomske recesije na
naĉin ţivota Hrvata u MaĊarskoj.
7. Glazba i plesna
narodnosti

kultúra

hrvatske Karakteristiĉna narodna glazba, narodna
pjesma i narodni ples za pojedine etniĉke
skupine Hrvata u MaĊarskoj; djeĉji plesovi –
igre.
- Utjecaj maĊarskih narodnih pjesama, glazbe i
plesova na hrvatske.
- Tipiĉna narodna glazbala.
- Vinko Ţganec istraţivaĉ narodnih pjesam, Fran
Kurelac sakupljaĉ narodnih pjesama.

8. Spoznaje o narodnosnoj politici

- Hrvatski Folklorni ansambli, narodni zborovi
i kulturna umjetniĉka društava koji djeluju u
MaĊarskoj; njihov znaĉaj u oĉuvanju tradicija.
- Narodne pjesme i plesovi vezani uz pojedine
obiĉaje.
- Djelatnost tukuljskog muškog pjevaĉkog
zbora.
- Razvoj narodnosnog zakonodavstva prošlih
desetljeća, njegov utjecaj na ţivot narodnosti.
- Vaţeći Zakon o pravima narodnosti (2011) i
njegova sprovedba.
- Narodnosni samoupravni sustav (mjesne i
ţupanijske samouprave).
- Narodnosni izbori.
- Djelovanje Hrvatske drţavne samouprave
(HDS) i mjesnih hrvatskih samouprava.
- Demokratski savez Juţnih Slavena.
- Djelovanje Saveza Hrvata u MaĊarskoj.
- Pozitivnosti postojanja i djelovanja HrvatskomaĊarskog mješovitog odbora za suradnju.
- Drţavne novĉane potpore ustanovama,
medijima i civilnim udrugama Hrvata u
MaĊarskoj.
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- Ostvarivanje kulturne autonomije Hrvata u
MaĊarskoj.
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