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A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Repülnek az évek, múlik az 
idő. Valahogy megint karácsony 
lett, pedig a tavalyi is mintha 
csak tegnap lett volna. Ahogy itt 
ücsörgök a nyolcadik emeleti la-
kásban és jobbára a Nyugat-Eu-
rópából érkező hírek felett ször-
nyülködök – tejeskávé és kuglóf 
társaságában, nem minden elég-
tétel nélkül –, talán a messzire vi-
lágító párizsi tüzek láttán, előkú-
szott az emlékezetemből egy ré-
ges-régi erdélyi nyaralás emléke. 
Tudom, nincs sok ráció benne, 
hogy karácsonykor nyaralást em-
legetek, de mint majd a végén ki-
derül, nem teljesen értelmetlen.

Szóval, szüleim jó tíz évig nya-
raltak a Madarasi-Hargitán – a 
hetvenes, nyolcvanas években 
–,  valahogy abban a stílusban, 
ahogy osztrák nyugdíjasok jár-
nak manapság is Magyarország-
ra. A volt Jugoszlávia és a vasfüg-
göny mögött vergődő országok 
között tapasztalható diszkre-
panciából kifolyólag Erdély szer-
felett olcsó nyaralási alternatíva 
volt, még ha két napot tartott is 
az odavezetó út. Egyszer-kétszer 
én is elkísértem őket, de a szó-
ban forgó nyáron büntetésként 
jutottam Erdélybe, mert szé-
gyenszemre pótvizsgára buktam 
latinból. A büntetés veleje az 
volt, hogy nem mehettem bará-
taimmal a tengerre, hanem őse-
immel kellett tartanom a világvé-
gi hegyre és magolhattam a sza-
vakat, szentenciákat napi meg-

határozott óraszámmal, a mama 
szigorú felügyelete alatt.

„A székelyek szent hegye” ak-
koriban korántsem volt annyi-
ra kiépítve mint manapság, az 
1941-ben, magyar állami támoga-
tással épült Madarasi Menedék-
ház mellett néhány hétvégi vityil-
ló volt a „telep”, meg kissé távo-
labb az esztena, a nyári karám, 
ahová éjszakára beterelték a ju-
hokat.

Nem egy kedves emlékem fű-
ződik az eredetileg bűneim ve-
zeklését előirányzó nyaraláshoz. 
Az áfonyaszedés, a kirándulások 
a hegytetőre, a közeli vízesés-
hez, a fa alatt pihegő, jócskán be-
csiccsentett juhász, amint harci-
asan fújja a „Megállj, megállj ku-
tya Szerbia” című első világhá-
borús katonanótát. Ide tartozik 
még Anna néni, a szakácsnő vir-
tuóz túrós palacsintája, melynek 
tésztájába némi kukoricaliszt is 
került, és egy halk szavú művész-
ember (András bácsi?) ahogy az 
éjszakai égre mutat és magyaráz-
za nekem, a tizenéves suttyó le-
génykének, a Hadak Útját, ahon-
nan majd egy szép napon Csaba 
királyfi fog érkezni seregével a 
székelyek megsegítésére. 

Ha nagyon megerőltetném az 
emlékezetemet, biztosan eszem-
be jutna még ez-az, de az, ami mi-
att ezt az egészet írom a tábor-
tűz volt, amit hétvégére a Hargi-
tára kiránduló fiatalok raktak és 
ahová mindenki hivatalos volt, 

aki éppen fent volt a hegyen. A 
szóban forgó tűz inkább máglya 
volt, a közepére egy jókora szá-
raz fenyőfát állítottak, azt rak-
ták körbe öles rönkökkel. Ezt ül-
tük körül vagy ötvenen és ahogy 
feléledt a tűz előbb halkan, majd 
mind harsányabban dalolni kezd-
tek az emberek. 

Egy pillanatban kipattant a 
kör közepére egy sötét hajú-ba-
juszú fiatalember, párjával, egy 
szép szőke lánnyal és táncolni 
kezdtek. A nézők rivalgása kö-
zepette ropták, forogtak-figu-
ráztak, majd következett a le-
gényes, páváskodva, csapások-
kal, ahogy illik. A méteres láng-
gal égő máglya szikrát-parazsat 
lövellt az égbe, mintha szaporíta-
ni akarná az amúgy is pazar bő-
séggel csillogó csillagokat. Akkor 
éltem meg először – mint azóta 
már sokszor –, azt a bizonyossá-
got, hogy nem vagyunk egyedül 
a világban, testvéreink vannak 
közel és távol.

Ez a nagy lánggal lobogó tá-
bortűz, a sötét égre szálló pa-
razsak látványa, illetve az együ-
vé tartozás érzése az, amit az 
idén szeretnék a mi zágrábi ka-
rácsonyfáink alá rakni. Örven-
dezzünk hát csendesen és mikor 
a terített asztal mellé telepszik 
a család, meséljük el gyermeke-
inknek, de különösen az unokák-
nak, hogy bár errefelé kevesen 
vagyunk, nem vagyunk egyedül 
a világban.                                   K.R.

Égre szálló parazsak



December 9-én, Magyarország Nagykövetsége és a Zágrábi Magyar Intézet szervezésében az idén is megrendezésre 
került az adventi koncert, amelyen a Corvina Consort énekegyüttes Mátyás Király korának egyházzenéjét adta elő a 

Zágrábi Székesegyházban. A hangverseny után a művészeket az Ady Körben látták vendégül.

December 8-án a Zágrábi Magyar Intézetbe látogatott a Mikulás. Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa minden 
gyermek számára ajándékcsomagot biztosított.



A zágrábi Magyar Nagykövetség és Zágráb Város Magyar Kisebbségi Ta-
nácsa jótékonysági akció keretében 300 karácsonyi ajándékcsomagot 

biztosított a kárpátaljai gyermekek számára. 

Magyar József, Magyarország zágrábi nagykövete, és Györei Anita,  első beosztott 
az idén is meglátogatta a „Kéknefelejcs” óvoda magyar tagozatát, ajándékcso-

maggal kedveskedve a legkisebbeknek.



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.hr OIB:37946763892   
honlap: www.zg-magyar.hr, FACEBOOK: Magyarok Zágrábban

Megjelenik havonta, 800 példányban

Olvasóinknak Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

A szerkesztőség

Minden zágrábi magyarnak 
boldog, békés karácsonyt 

és boldog új évet kíván 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa


