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Édesapám kardigánja
Valahogy a nyár végén, amikor a nagy hőségek 

enyhültével érezhetően frissebbeké váltak az esték, 
került elő az egyik cérnai szekrényből édesapám kar-
digánja. Ahogy a bigeparti ház teraszán fázósan ösz-
szehúztam magamon, feleségem féltő 
tekintetét követve tettem fel a kér-
dést: „Tudod, hogy ez a pulcsi már 
több mint negyven éves? Anyám 
kötötte nyers gyapjúból, azt hi-
szem erről fogok írni karácsony-
ra.”  S most itt ülök a konyhá-
ban, készen arra, hogy megír-
jam a szinte fél évszázados ru-
hadarab történetét. 

Szóval, a nyolcvanas 
évek elején apám megle-
hetősen intenzíven fog-
lalkozott Torontál várme-
gye történetével, és sű-
rűn kalandozott ide-oda a 
Bánságban. Borbély Mi-
hály mesemondó emlé-
ke nyomán vezethetett 
útja Beodrára, illetve a 
beodrai tanyavilágba. 
Az öregúrnál jóval gya-
korlatiasabb anyám-
nak juthatott nyilván 
az eszébe, hogy ha 
már arra jár, meg látogathatná Jóci 
rokont Aladáron, s megkérdezhetné, lehet-e gyapjút 
venni. 

Lehetett. Ki mosta, kártolta, fonta, nem tudom, 
lényeg, hogy elkerült a nyers gyapjúfonal Újvidékre, 
megfejelve némi isteni birkatúróval és négy-öt ké-
mény mellett szárított-füstölt gomolyával. Ez utóbbi 
nyilván szerepel a kisangya lok étlapján: frissen főtt, 
olvasztott vajjal meglocsolt tésztára kell kiadósan rá-
reszelni a csontkeményre száradt birkasajtot. 

Visszatérve a kardigánra, apám igen határozott el-
képzelésekkel bírt az úri divatról, így szóba se jöhe-
tett hogy a fonal megmaradjon natúr, világos vajszí-
nűnek, hanem meg kellett festeni. Valami olyasmi de-

reng, hogy felvetődött az is – az öregnek nagyon be-
jött akkoriban az etno –, hogy diófalevéllel kellene 
megfesteni, mint régen, de aztán csak maradt az ipa-
ri színezés, anyám megfesttette valahol, sötétszürké-

re. Rövid, ám heves közelharcok után le-
maradtak a kardigánról a csodaszép 

minták is, csillagok, fonatok, 
egyebek, s maradt úgy, ahogy 
a családfő szerette volna: si-
mán kötött, vastag kötött-
áru, amiben végig lehet kuk-
solni az íróasztal mögött a 
telet. Anyám hosszú életet 
jósolt neki, s való igaz, to-
vábbra is elnyűhetetlennek 
néz ki, hiába könyököltek 
bele négy évtizedet Bács-
ka renitens fiai. A Paktón, 
Akacs-pusztán le geltetett 
juhok gyapja máig sem pu-
hult meg igazán. Tapintásra 
ér des, mint öregapám mezei 
munkában megkérgesedett 
te nyere és ugyanolyan me-
legséggel simogat, mikor ma-
gamra terítem. Viszont, ami 
még fontosabb, lelki melegsé-
get is sugároz, békében nyugvó 
szüleim szeretetét. 

Akárcsak mindenki, emlékü-
ket őrzöm, hordozom magam-

mal mindenhová, ám ilyenkor karácsonykor úgy ér-
zem, mintha öregharang kondulna meg bennem va-
lahol. Emlékük odatelepszik a szerény ünnepi asztal-
hoz, szinte hallani vélem anyám halk dúdolását, ahogy 
tesz-vesz a konyhában, vagy apát, ahogy reszelős reg-
geli hangon berzenkedik valaki ostobasága felett. Hi-
szem, hogy mi mindannyian kicsit olyanok vagyunk, 
mint ez az öreg kardigán, s hogy a külsőtől függetle-
nül belül sokkal több rejtőzik, jobbak vagyunk annál, 
mintsem első pillantásra gondolná az ember.

Boldog, békés karácsonyt mindenkinek!
KALAPIS Rókus



Decemberi események

Az idén vidám műsor-
ral, melyet a Magyaror-
szágról érkezett öt tagú 
„Minta Pinty” zenekar 
adott elő és alkalmi aján-
dékcsomaggal lepte meg 
a Mikulás a zágrábi ma-
gyarok apraját.

A mikulásvárást közö-
sen szervezte meg a zág-
rábi Magyar Nagykövet-
ség, a Magyar Intézet, va-
lamint az Ady Endre Ma-
gyar Kultúrkör, a csoma-
gokat pedig Zágráb Város 
Magyar Kisebbségi Taná-
csa biztosította.

Mikulásváró

Adomány

A zágrábi Koor-
dináció napja

Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa már 
évek óta aggodalommal 
követi a kárpátaljai ma-
gyarok sorsának alakulá-
sát. Az idén ezt az odafi-
gyelést Kárpátalja két ma-
gyar falvának (Verbőc és 
Feketepatak) gyermeke-
inek küldött karácsonyi 
ajándékcsomagokkal nyo-
matékosította. Az akciót 
támogatta  Magyarország 
Nagykövetsége is.

A Lisinski Hangver-
senyteremben az idén im-
már tizenkettedik alka-
lommal tartották meg a 
zágrábi kisebbségi Koor-
dináció napját. A jelenlé-
vőket Milan Bandić pol-
gármester üdvözölte, 
hangsúlyozva a kisebbsé-
gek hozzájárulását Zág-
ráb európai arculatának 
kialakításához.



Hagyományos Magyar Est
A Casablanca étterem-

ben az idén is megtartot-
ták a zágrábi magyarok 
hagyományos rendezvé-
nyét, a Magyar Estet, Zág-
ráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa szervezésé-
ben.

A rendezvényen je-
len volt Győrei Anita, Ma-
gyarország Nagykövetsé-
genek első beosztottja, 
Radácsi Milán, a zágrábi 
Magyar Külgazdasági Iro-
da munkatársa,  Željko 
Zaninović, Zágráb Város 
Nemzeti Kisebbségi és 
Vallásközösségi Szakosz-
tálynak vezetője, Berkes 
Imre, Zágráb Megye ma-
gyar kisebbségi képvise-
lője, Zágráb megye Ki-
sebbségi Koordináció-
jának elnöke, Mu hamed 
Zahirović, Zágráb Város 
Roma Nemzeti Kisebb-
ségi Tanácsának  elnöke, 
Walentyna Lončarić, len-
gyel kisebbségi képviselő, 
Galina Kovačević, orosz ki-
sebbségi képviselő, Oskar 
Arlant, olasz kisebbségi 
képviselő és Beri Ahmeti, 
török kisebbségi képvise-
lő.

A jó hangulatról a be-
csei Tripolszki-zenekar 
gondoskodott, méghoz-
zá közmegelégedésre. A 
jelenlévők egybehangzó 
véleménye szerint még 
soha nem volt ilyen jó ze-
nekar a Magyar Esten, s 
ennek nemcsak Szeke-
res Péter, a tanács titká-
ra örülhetett, hanem De-
zső János is, a zágrábi ma-
gyar közösség barátja, aki 
a belgrádi Magyar Intézet 
igazgatójaként járt közbe 
a Tripolszki-zenekar zág-
rábi vendészereplésének 
megszervezésében.
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Értesítés
Felhívjuk a zágrábi katolikus hívők fi-

gyelmét, hogy a magyar mise minden hó-
nap első és harmadik vasárnapján van a 
Szent Márk-templomban 8:30 órai kezdet-
tel, tehát január 3-án és 17-én.

Rendezvények az Ady Endre 
Magyar Kultúrkörben

Szombat, január 23., 18:00 órai kezdettel: 

Magyar Kultúra Napja
A rendezvény keretein belül megnyitjuk a 

„Népi kerámiák” című kiállítást, a Kultúrkör 
szakcsoportjainak tagjai pedig alkalmi műsor-
ral kedveskednek a megjelenőknek.

Szombat, január 30., 17:00 órai kezdettel: 

Farsangi jelmezbál 
gyermekeknek

A legjobb jelmez kiválasztása, alkalmi játékok, 
szórakoztató zene, nagyszerű hangulat.

Hosszabb szervezés után lehetőség nyílt arra, 
hogy beindítsuk a magyar nyelv oktatását és igény 
esetén a nyelvápolást is. Tanárnő: Sekso Anna, okle-
veles magyartanár. A tanfolyam ingyenes. Az érde-
keltek jelentkezését 2016. január 15-ig várjuk a kö-
vetkező e-mail címre: asekso@gmail.com  vagy a 
098-9973788 telefonon.

Magyar nyelvműhely indul az 
Ady-kör tagjai részére

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!


