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Zágrábi Magyar Közlöny

Ahogy csendesen pöfög-kotyog 
a svéd teafőző az asztalon és a jáz-
mintea tündéri illata belengi a kony-
haasztal környékét, nagyanyám jut 
eszembe. Pontosabban először a ha-
talmas jázminbokor régi házunk hát-
só udvarában, a két méternél is ma-
gasabbra nyúló ágaival, majd maga 
az udvar az árvácskás rondóval, s 
végül a Nagymami. Általában az 
a képsorozat ugrik be, hogy olyan 
négy-öt éves formán ülök a kissámlin 
a Nagymami konyhájában és masz-
szírozom fájós lábfejét. Ez meglehe-
tősen rutinos eljárás volt, s nem csak 
sűrű előfordulása miatt vésődött ki-
törölhetetlenül az emlékeztembe, ha-
nem azért is, mert üzleti lehetőség-
gel kecsegtetett. Szolgáltatásaim fe-
jébe mindig kaptam valamit, lett lé-
gyen az a Tosca-cukor a rosenthal 
porcelán szelencéből, vagy a fatüzelé-
sű tűzhely sütőjében prézlinek szára-
dó-piruló kenyérdarab. Bár elméle-
tileg a Tosca-cukor képviselt nagyobb 
értéket, mert utolérhetetlen finom-
ságnak számított pörkölt selyemcukor 
héjával, melyben nugátos krémtöltelék 
rejtőzködött; ám valahogy  mégis in-
kább a sütőből előkerülő kenyérdarab 
íze maradt meg. Olyannyira, hogy 
még manapság is bekapok itt-ott egy 

Árvácska, jázminbokor, kukacvirág
kanálka prézlit, hogy felelevenítsem 
ennek a múlt ködéből előlopakodó ízét. 
Bár szóbanforgó apai nyagyanyámról 
köteteket lehetne írni (ifjú özvegyként 
tért haza két aprócska fiúgyermek-
kel Argentinából a múlt század har-
mincas éveiben, szóval igazán lehet-
ne miről mesélni), most inkább ar-
ról szeretnék írni, mi az, amit unoká-
ja tarsolyába csempészett, gazdagab-
bá téve az életemet. Elöljáróban, bár 
már szinte 16 éves voltam mikor meg-
halt, a hozzá fűződő emlékeim zöme 
korai gyermekkoromból származik, s 
szinte mindegyik mítikus jelentőséggel 
bír. Például a teaivás is a nagymama 
hagyatéka. Abban az időben, mikor 
Újvidéken jobbára csak az ivott teát 
aki beteg volt, én nagyanyámmal tejes 
teát ittam, angol módra. Megtanul-
tam spanyolul tízig számolni, és boldo-
gan rikoltoztam, ha valami nagyon fi-
nom volt, hogy: kerikó! (A kerikóról 
csak jóval később derítettem ki, hogy 
voltaképpen spanyol, que rico, azaz fi-
nom, gazdag.) Szánalmas botanikai 
ismereteim zömét is neki köszönhetem. 
Tőle tudom, hogy micsoda az estike, 
az árvácska, a nefelejcs, a kukacvi-
rág, a tátika, illetve hogy az a jószagú 
zöld izé az a rozmaring, hogy az ud-
varunkban olajfa nőtt, és így tovább. 
Kisebb mértékben ugyan, de ez vo-
natkozik a gasztronómiára is, például 
csak ő csinált nekem csőregét (hivata-
los neve csöröge-fánk) amit egy hul-

lámos, sárgaréz vágókoronggal szag-
gatott rombuszalakúra. A cső rege 
világosbarnára pirultan került elő a 
forró zsírból, majd vaníliás porcu-
korral bőven meghintve került azon-
nali felszolgálásra. Aki ismeri, tudja 
milyen mennyei eledel, aki nem, annak 
hiába kísérelném meg leírni.

Mindez azért került ide, kis hír-
levelünk karácsonyi számába, mert 
nemrégen rádöbbentem, hogy a mai, 
szinte már középkorú emberek milyen 
szegényes poggyásszal kerültek ki az 
életbe, zömük úgy, hogy szinte semmit 
sem vittek tovább otthonról. Ez egy-
részt érthető, hiszen a nagyszülők nem 
a városban laktak, a szülők meg gür-
cöltek, látástól-vakulásig, másrészt 
viszont sajnálatos, mert az anyagi-
ak mellett létezik lelki gazdagság is és 
ez az amiből egyre kevesebb van a mai 
rohanó, fejtetőre álló világban. Mi-
után a zágrábi magyarok zöme már 
nagyszülői státusban teljesít szolgá-
latot, arra szeretném kérni őket az 
unokák nevében, hogy ne csak játékot, 
nyalánkságot tegyenek a karácsonyfa 
alá, hanem igyekezzenek a kicsiknek  
olyan emlékeket ajándékozni, amelyek 
negyven év után is megmelegetik az 
ember szívét, gazdagabbá teszik éle-
tét.                                     K.R.



Zágráb Város Kisebbségi Tanácsai és Képviselőinek 
Koordinációja december közepén ünnepelte megalakulá-
sának 11. évfordulóját. Az ünnepség elején Balázs-Piri 
Zoltán, a Koordináció elnöke, aki egyben Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Tanácsának az elnöke is, köszöntöt-
te az egybegyűlteket. Beszédében a Koordináció hasznos-
ságát, és eredményes működését hangsúlyozta. Elmond-
ta, hogy ez egy jó példája annak, ahogy Zágráb város 
törődik nemzeti kisebbségeivel. A jelenlévőket köszöntöt-
te Aleksandar Tolnauer, az Országos Kisebbségi Ta-
nács elnöke is, akik között ott volt Sandra Švaljek, Zág-
ráb város alpolgármestere és Bahrija Sejfić, az Országos 
Kisebbségi Tanács tagja. A programban sorra bemutat-
koztak a kisebbségekhez tartozó művészeti együttesek, köz-
tük a magyar óvodai csoport tagjai is, akik népi gyermek-
játékokkal és táncokkal léptek a színpadra. 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa novem-
ber 29-én, a Tanács Napja alkalmából megszervezte a 
hagyományos Magyar Estet, melynek helyszíne az idén 
is a Casablanca étterem volt. Az egybegyűlteket Ba-
lázs -Piri Zoltán, a Tanács elnöke üdvözölte, majd kö-
vetkezett az eszem-iszom, az éjszakába nyúló barátkozás, 
mulatás. 

A zágrábi székesegyházban adventi hangversenyt adó magyarországi művészek - Szabó Enikő népdalénekes és a Tabulatúra 
Régizene Együttes - az Ady Körben adott ráadást a zágrábi magyar közösségnek, amit az egybegyűltek hálásan fogadtak.

A Koordináció napja 

Magyar Est



A zágrábi székesegyházban adventi hangversenyt adó magyarországi művészek - Szabó Enikő népdalénekes és a Tabulatúra 
Régizene Együttes - az Ady Körben adott ráadást a zágrábi magyar közösségnek, amit az egybegyűltek hálásan fogadtak.

Mikulásvárás
Az ünnepi díszbe öltözött Ady Körben december 6-án 

délután volt a Mikulásvárás. Szokás szerint sok gyermek 
gyűlt össze, a vidám énekszót hallva a Mikulás nem sokat 
váratott magára. A gyerekekkel együtt megnézte a Csip-
kerózsika mesejátékot, melyet a Kör színjátszó csoportja 
nagy sikerrel adott elő. Az előadás után a Mikulás 95 
csomaggal ajándékozta meg a gyerekeket, amit  Zágráb 
Város Magyar Kisebbségi Tanácsa tett lehetővé.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Megemlékezés Horvátországban is
Sokan nem is tudják, különösen a fiataljaink közül, 

vagy ha tudják is, nem mertek eddig beszélni mi is történt 
a Délvidéken a „felszabadítás” után. Mit tudnak a ku-
tatók, történészek, újságírók, hogyan is kezdődött, ki volt 
a kivitelezője, mi volt a célja a magyarirtásnak 1944-ben 
és később?

A bevonuló jugoszláv partizánalakulatokból létesült 
új katonai hatóság, továbbá a Bánáti, Bácskai és Ba-
ranyai Katonai Igazgatás és az OZNA (Népvédelmi 
Osztály) állambiztonsági szerve ellenőrzése alatt katonai 
közigazgatást vezettek be 1944. október 17-én Bácská-
ban, Bánátban és Baranyában. A katonai közigazgatás 
élére Ivan Rukavina vezérőrnagyot nevezték ki. Rukavina 
1944. december 1-jén a következő parancsot adta ki: „A 
magyarokkal és németekkel szemben egész sor helységben és 
faluban szabálytalanságok történtek, amelyek mocskolják 
a katonai szerveinket és ártanak népünknek és országunk-
nak“. Ezek a „szabálytalanságok“ azonban még egy ideig 
tovább folytatódtak 1945 elején is. 

Ennek a “szabálytalanságnak” az eredménye, bírósági 
tárgyalás nélküli, tehát ártatlanul meggyilkolt, agyonvert 
legalább 20.000 (egyesek szerint 40-50.000) magyar 
nemzetiségű gyermek, női személy, férfi, idős személy...A 
német áldozatok ebbe a számba nincsenek belefoglalva. 

Az atrocitás méreteiről az itthon maradt magyarok el-
len, Bácskában már több könyv is megjelent. Akárcsak 
az anyaországban, a zágrábi felsővárosi Szent-Márk 
templomban, 2014. november 28-án 8.30 órai kezdettel 
a zágrábi magyarság is megemlékezett az 1944/45-ben 
ártatlanul elpusztított délvidéki magyar mártírokról. A 
magyar-horvát szentmisét Ivan Tolj tisztelendő úr celeb-
rálta. A szentmise után az Ady Endre Magyar Kul-
túrkörben mi, itteni magyarok, megemlékeztünk az ártat-
lan magyar áldozatokról. Tudomásunk szerint ez volt az 
első eset, hogy Horvátországban is leróttuk kegyeletünket, 
és ily módon csatlakoztunk az egyetemes magyarság meg-
emlékezéséhez a második világháború után kivégzett dél-
vidéki áldozatokra. 2014. december 3-án, Szent Fe-
renc napján, prof. dr. sc. Bognár András, akadémi-
kus és Horváth László Hercegszőlősön, Baranyában, 
részt vett Faragó Ferenc (1905-1944) református lel-
kipásztor, esperes, a partizán terror magyar református 
vértanúja emléktáblájának leleplezésén. Az emléktáblát 
a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egy-
ház lelkipásztorai állíttatták fel. Az eseményen jelen volt 
a megboldogult esperes fia, ifj. Faragó Ferenc, a horvát-
országi magyarság első parlamenti képviselője is.     

                                                     Horváth László

Minden zágrábi magyarnak 
boldog, békés Karácsonyt 
és Boldog Új Évet kíván 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa


