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Jól végződő, szomorú történet
A nyolcvanas évek végén, pálya-

kezdő hírlapíróként, tagja voltam egy 
igencsak nem formális asztaltársaság-
nak, mely péntekenként sereglett össze 
kedvenc kocsmánkban, a Dominó Kis-
vendéglőben. A társaság zöme újság-
írókból, tollforgatókból állt össze, de 
volt ott jogász, kórboncnok, kémény-
seprő, sőt jazzrajongó fotográfus is. 
A létszám fl uktuált, de minden eset-
ben meghaladta a tíz főt, jelentős ösz-
szegekkel támogatva a műintézmény 
működését, a tulajdonos, Kántor La-
jos – mindenki Lajos bácsija – nem kis 
elégedettségére.

Fiatalok voltunk és bohók, a szó 
legszorosabb értelmében, zömünk még 
a családalapítás előtti boldog, felelőt-
len korszakban, mikor az élet még já-
téknak tűnik, főként azért, mert a dol-
gok még nem mennek élesben. Nincs 
villanyszámla, egyéb fi nanciális nyűg, 
anyuci főz, apával meg sakkozni lehet 
vasárnaponként, ebéd után. Egy szó 
mint száz, senkinek meg sem fordult a 
fejében, hogy rövidesen össze fog om-
lani kis világunk, s nemcsak hogy a 
szocializmus káposztaszagú, ám me-
leg összkomfortját fogjuk rövidesen 
magunk után hagyni, hanem a béke 
napjait is. A sors alaposan megkever-
te a kártyákat, s nekünk, az ötvene-
sek, hatvanasok nemzedékének ebben 
a játszmában igen kevés adu jutott. 
Ahhoz nem jutottunk eléggé fel a sza-
márlétrán, hogy részesüljünk a szoci-

alizmus osztalékában, nem voltunk 
haszonélvezői a hiperinfl áció nyomán 
tavaszi hóként elillanó bankkölcsö-
nöknek, nem voltunk elég idősek ah-
hoz, hogy bármilyen vagyonra tegyünk 
szert, jobbára ott álltunk egy szál len-
ge magyarban az egyik napról a másik-
ra feje tetejére álló világban. Személy 
szerint csak annyiban jártam jobban 
barátaimnál, ismerőseimnél, hogy ide-
jekorán Zágrábba kerültem, s így nem 
részesültem közvetlenül a miloševići 
nacionálszocializmus szörnyűségeiből. 

Az elkövetkező két évtized válsá-
gos, nehéz éveket hozott, kis asztal-
társaságunk szétszéledt világszer-
te, úgy bolyongunk még ma is az eu-
rópai pusztaságokon, mint Izráel 
újabb törzse, a bácskai mini-zsidók. 
Az egzódusz folyamán sokan elhullot-
tak – merem remélni, hogy jól megy so-
ruk az égi szerkesztőségben, ahol bíz-
vást dohányozni is lehet és Mucsi úr-
nak kisangyalok hordják a fröccsöt, 
számolatlanul. Jól-rosszul feltaláltuk 
magunkat az új hazákban, de úgy iga-
zából sehol sem vagyunk otthon telje-
sen. Attól tartok, hogy mi már soha-
sem fogunk megnyugodni, csak bele-
nyugodni. Abba is ami van, meg abba 
is ami nincs és nem is lehet már többé, 
sohasem.

Még így karácsony táján sem mun-
kál bennünk a honvágy, amikor fel-fel-
ködlenek a múlt, a gyermekkor színei-
illatai, s feltárul lelki szemeink előtt a 

nagy, kerek síkság, Szabadka, Zombor, 
Zenta, Újvidék utcáinak látványa, fü-
lünkbe susognak ismét az út menti dél-
ceg jegenyék. Nem a geográfi a az, ami 
iránt vágyakozunk, hanem a letűnt vi-
lág, ahol egykor otthon voltunk. Ez az 
időtől lassan már meseországgá szépü-
lő délibáb az, amit magunkkal hurco-
lunk bárhová is megyünk, s ettől le-
szünk azok, akik vagyunk. 

Viszont, a helyzet minden tragiku-
ma mellett történetünknek vannak vi-
lágos pontjai is. Furcsamód sem a tá-
volság, sem az idő nem idegenített el 
bennünket egymástól. 

Akárhányszor találkozunk, a be-
szélgetés mindig úgy folyik, mintha 
tegnap hagytuk volna abba és a por-
hüvely állapotától eltekintve, illetve 
egy-két kivételt leszámítva, senki sem 
változott egy cseppet sem az elmúlt ne-
gyed évszázad alatt. Ezért tudjuk any-
nyira élvezni az együttlét ritka pilla-
natait, s ezért gondolunk szinte már 
vérségi kapcsolatot meghaladó szere-
tettel egymásra. 

Karácsonyi jókívánságként ezt a 
képességet szeretném kívánni a zág-
rábi magyar közösségnek. Azt szeret-
ném, hogy mindenkor jól érezzük ma-
gunkat egymás társaságában, s ha nem 
vagyunk együtt, szeretettel gondol-
junk egymásra.

Kellemes, békés karácsonyi ünnepe-
ket kívánok mindenkinek!

KALAPIS Rókus

Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE



November 29-én Zágráb Vá-
ros Magyar Kisebbségi Taná-

csa szervezésében megtar-
tották a hagyományos Ma-

gyar Estet. 
Bár az idén kissé kevesebben 
gyűltek össze a szokásos 130-

150 főnél, a hangulat lehet 
hogy még jobb volt, mint az 

elmúlt esztendőkben. A talp-
alávalót barcsi zenészek szol-

gáltatták.

November 9-én, a Cseh Ott-
honban a HMDK tánccso-
portjai vendégszerepeltek, 
az immár hagyományos, 4. 
Zágrábi Magyar Néptánces-
ten. A hangulatos, látványos 
rendezvényen az idén sajnos 
kevesebb néző volt, ám en-
nek okát kizárólag a szokat-
lanul viharos időjárásban kell 
keresni.  

November 23-án a Ribnjak Ifj úsági Központ nagytermében az 
Ady Endre Magyar Kultúrkör zenei- és színjátszó szakcsoportja 
előadta a János Vitéz zenés daljátékot. A zágrábi amatőrök ismét 
színvonalas előadással lepték meg a látogatókat, kiérdemelve a 
közönség viharos tapsát.



Kedves Mikulás!
Arra gondoltam, hogy írni kellene neked, mert 
kezdődik a tél és télen jössz Te.
Én jó voltam, mert a nyáron segítettem apukám-
nak kikötni a hajót, de rossz is voltam, mert ká-
romkodtam. Többet nem fogok ilyen csúnya dol-
got tenni, ezért azt gondolom, hogy megérde-
melnék egy Lego Star Wars dobozt azokkal a fi -
gurákkal amelyek támadják azokat a kékeket 
amelyeket nekem a mami megvett Londonban.
Reménykedem és igyekszem ezentúl jó lenni.
Markovina Dominic, 3. osztály
Kedves Mikulás! 
Ezt a levelet azért írom neked, mert sok mindent 
el kell mondanom.
Voltam jó, de voltam rossz is. Jó voltam azért, 
mert mindig segítek apának kipakolni a kocsiból. 
Rossz voltam azért, mert sokszor nem hallga-
tok az anyukámra. De én azt hiszem, hogy még-
is megérdemelnék egy kis ajándékot. Szeretnék 
egy kopogós cipőt, egy ruhát és egy balettcipőt.
A süti és a tej ott vár az asztalon.
Sok szerencsét! Jó munkát!
Puszil Habibović Agata, 3. osztályos tanuló
Kedves Mikulás!
Eszembe jutottál mert, egyre hidegebb és hide-
gebb van.
Jó voltam mert, segítettem anyukámnak főzni, 
Nikolának Légó kockákból „Légó cityt“ építeni  
és még sok minden mást. De volt  amikor rosszul 
is csináltam ezt-azt.
Ezért kérlek szépen kaphatnák-e egy pár arany-
színű tánccipőt, csak a sarka 3,5 cm legyen és ez 
mellé sok, sok fi nom csokit?
Sok szeretettel a te Mártád! 
Marki Márta, 3. osztály 

A tél a természetben nagyon szép.
Egyszer magam mentem sétálni és megbotlottam. 
Hát de miben botlottam meg? Egy kőben? Nem, de megijedtem! 
A bokorból susogást hallottam. Azok a  madarak voltak, biztosan 
fáztak. Mentem a jeges tavak mellett, az állatok kuckói  mellett...
Odaértem egy nagyon nagy tóhoz. Mellette láttam egy házat.
Láttam egy békát is amely ott aludta a téli álmát. 
Jó kedvvel mentem haza, és elmeséltem a csodálatos történetemet. 
Pintér Árpád, 3. osztály

Lovagoltam az erdőben és láttam, hogy a madarak a bokorban me-
legítik egymást. A mókusok, medvék, sünik téli álmot alszanak. Egy 
emberrel sem találkoztam, ez azért van mert, hidegebb az idő. Már 
a növények ágai is kopaszok, a búza a hótakaró alatt alszik. 
Szeretem is meg nem is a telet. Szeretem, mert szép a hó és jó ben-
ne játszani. Nem szeretem, mert nagyon hideg van.  
Ladányi Kincső, 3.osztály

Schubert Zoltán

Harčević Tristan

Marki Nikola 

Jesenko Lana

Markovina Filip 

Schubert Zsófi a

Somek Nika

Srdar Tomašić Ksaver 

Habibović Agata 

Tél az erdőben

Tél a természetben
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Megjelenik havonta, 800 példányban

December 7-én a zágrábi Magyar 
Kulturális Intézetben, nem hiva-
talosan, mivel megnyitója csak jö-
vőre várható, az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör megtartotta ha-
gyományos Mikulás-rendezvé-
nyét.
A rendezvényt a magyarorszá-
gi Kolompos zenekar fellépése és 
Szekeres Péter szimpatikus alakí-
tása tette emlékezetessé. Az In-
tézetben körülbelül 300 szülő és 
gyermek gyűlt össze.

A Horvátországi Magyar 
Pedagógusok Fóruma 
immár negyedik ízben 
rendezett meg szépki-
ejtési versenyt magyar 
tannyelven tanuló di-
ákok részére. A zágrá-
bi Ivan Gundulić Általá-
nos Iskola kéttannyelvű 
tagozatát Habibović 
Agata képviselte. Csodá-
latosan elmondott Csa-
li meséjével  első helyen 
végzett.

A 2014-es parlamenti választáson szavazhatnak először olyanok, akiknek nincs állandó magyarországi 
lakcímük, de van magyar állampolgárságuk. Ezzel kapcsolatban  Tuska Enikő konzul tart tájékoztatást 
az Ady Endre Magyar Kultúrkörben, január 11-én, szombaton, 18 órakor.
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