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Negdje početkom lipnja - kada 
smo se tek nastojali uklopiti u poznatu 
rutinu ceranskog ljetovanja - dogodilo 
se da smo sjedili vani na terasi sami, ja 
i gospođa, i nismo upalili svjetlo. Noć je 
već pala, samo se na horizontu nazirao 
koji tračak svjetla, a istovremeno s 
mrakom je nastupila i blažena, velika 
seoska tišina protkana glasanjem 
zrikavaca. Sjedili smo bez riječi u nekoj 
tupoj nirvani, kada sam opazio jednu 
malenu svijetleću točku. Isprva sam 
zbunjeno promatrao fenomen, da bih iz 
nekog tamnog, prašnjavog kuta arhive 
sjećanja izvukao objašnjenje: krijesnica.

Izrojile su se ispod drveta višnje, 
ali nije ih bilo puno, svijetlilo je možda 
oko tucet  lebdećih-lelujajućih malenih 
svjetiljki, ali smo im se veselili dječjom 
radošću, nastojeći pri tom odgonetnuti 
jesmo li zadnji puta vidjeli krijesnice 
prije četrdeset ili pedeset godina. 
Milostiva Kalapiš se pozivala na svoje 
djetinjstvo provedeno u Kanjiži, 
odnosno na ljetnja kampiranja pored 
Tise, dok sam ja samo umkao. Ni tada, 
ni sad ne mogu sa sigurnošću ustvrditi 
jesam li ovo čudo božje zadnji puta vidio 
kod bake u Banatu ili na Jadranu tijekom 
ljetovanja, jedino u što sam siguran, da 
je od tada prošlo skoro pola stoljeća. 
Svoje spoznaje o životinjskom i biljnom 
svijetu dugujem mojoj majci. Kako je 
podrijetlom bila seoska cura, u ovim 
pitanjima je ona slovila za obiteljsku 
enciklopediju, i njoj se mogu zahvaliti, 
da mogu ustvrditi kako je ona skoro 
flurescentno žuta njiva u polju uljana 
repica, da je veći plavi cvijet različak, 
a puno malih nezaboravak, odnosno 
potočnica. Margareta, zijevalica, crni 
sljez, božur - dok god sam živ čuti ću 
joj glas: „Vidi ovo, sine...”, nakon čega 
je uslijedio naziv cvijeta, biljke, kukca, 

drveta ili ptice, ne jednom popraćena 
nekom kratkom pričicom. Čini mi se da 
sam se svojevremeno ludo zabavljao 
na spomen krijesnice, jer se dotična na 
mađarskom zove buba Sv. Janoša (Sv. 
Ivan) a moj djed sa majčinske strane se 
zvao Janoš, ali je to sjećanje nešto što 
postoji samo u tragovima.

Bilo kako bilo, nadasve je zanimljivo 
koliko čovjeka može opčiniti jedna mala 
svijetla točka u noći, potvrđujući po 
tko zna koji puta, da smo mi ljudi djeca 
svjetlosti. Bez svjetlosti ne bi vidjeli 
svijet, sasvim različito bi doživljavali što 
je blizu, a što daleko i vrlo vjerojatno bi 
svoje živote proživjeli na vrlo ograničenoj 
površini. Mrak nitko ne voli, već je i 
oblačno, maglovito vrijeme dovoljno 
da se osjećamo potišteni. Stoga nije 
čudo, da smo od špiljskih vatri naovamo 
izmislili tisuću načina osvjetljavanja, 
bilo da se radi o raznim svjetiljkama, 
bakljama, plinskim lampama ili o 
svijetlećoj diodi oštrog sjaja, o LED-u. 
Kada nestane struje ne postoji nitko, tko 
ne bi posegnuo za baterijskom lampom 
ili komadom svijeće, i unatoč tome što 
znamo da nema monstruma u ormaru, 
niti ispod kreveta, tijelom nam ne rijetko 
prostruji strava od čudnih zvukova, 
struganja pojačanih tamom. Skoro da ne 
postoji čovjek koji nema uspomene na 
zrake svjetla što se probijaju kroz otvore 
roleta, ili na plešuće točke ljetnog sunca 
promatrane kroz krošnju drveta. A da i ne 
govorimo o tome, koliko je siromašniji 
onaj, tko u djetinjstvu umjesto spavanja, 
nije čitao ispod pokrivača u pomoć 
džepne lampe.

Kod nas, u kršćanskom svijetu, svijeća 
nas prati od rođenja do smrti. Počevši od 
svijeća na krštenju, preko rođendanskih 
svijeća, uskršnjih svijeća dugačkih cijeli 
metar, mora svijeća što osvjetljavaju 

naša groblja na Dušni dan, ružičasta 
svijeća Gaudete  - nedjelje radosti... 
Blaga svjetlost svijeće unosi mir u srca 
čak i onih, koji imaju ozbiljne dvojbe bilo 
oko koncepcije uskrsnuća, bilo vezano 
na drage nam svećenike, a svijeću s 
mirisom citronele pale s namjerom 
rastjerivanja komaraca, odnosno iz 
čisto pragmatičnih razloga. Vjerojatno 
se radi o nekoj vrsti genetskog sjećanja, 
što seže unatrag do pradavnih dana, i u 
tim trenucima ponovo proživljavamo 
trijumf svjetla nad tamom. I nije 
slučajnost da svjetlo i tamu koristimo za 
prikaz tako kompleksnih pojmova kao 
dobro i zlo, jer su svjetlo i tama stari kao 
i čovječanstvo, a možda kao i sam život.

Mnoštvo malih žutih plamenova 
što ukrašavaju božićno drvce, skupa 
sa svježim mirisom bora je jedna od 
glavnih značajki božićnog ugođaja, 
baš kao i zvonki smijeh mladaca, 
koji se raduju darovima ili intimno 
okupljanje obitelji na Badnjak, kada 
se više generacija stapa u jedno u top-
lom zajedništvu. Održavanje božićnih 
tradicija je danas u ovom izvrnutom, 
uzbunjenom svijetu je možda važnije 
nego ikada, jer čovjek, kao ni biljke, ne 
može živjeti bez korijena. Naši preci, naši 
stari sjede u ovim prilikama za našim 
stolom šaljući poruke što se probijaju 
kroz magle stoljeća i upućuju nas strogo 
da utišamo dijete ako je pretjeralo, da 
ne prodamo grobno mjesto svoje bake 
sa ciljem nabavke novog auta, ali nam 
objasne i to zašto ne jedemo hamburge-
re na Božić. Danas, kada globalno raste 
tama u glavama, kada neobuzdana glad 
za stjecanjem nastoji sve pretvoriti u 
robu i svakoga u potrošača, danas vrijedi 
i treba zapaliti svijeću za Božić. Fiat lux! 
Neka bude svijetlost!

 KALAPIS Rókus



Adventski koncert u Katedrali

Sveti Nikola u Histrionskom domu 

U zagrebačkoj je Katedrali 
10. prosinca po deseti put 
Veleposlanstvo Mađarske 
organiziralo tradicionalni 
Adventski koncert.  

Ove godine su nastupili Orkestar 
Panonskih filharmoničara i zbor 
„Mecsek” iz Pečuha te zbor „Ka-
pos” iz Dombovara sa poznatim 
djelom Zoltána Kodálya „Missa 
Brevis”.

Nakon dojmljivog koncerta, 
Vijeće mađarske manjine 
organiziralo je druženje za goste 
i posjetioce uz kuhano vino i 
kuhane kobasice u MKD „Ady End-
re” kako je to već nekoliko godina 
i postalo uobičajeno.

3. prosinca u Histrionskom 
domu održana je priredba koju 
je Mađarski Institut organizirao 
povodom dana Sv. Nikole.  
Kazališna skupina iz Mađarske 
„Vaga Banda Gólyalábasok” 
izvela je „Divovski doček svetog 
Nikole“.  I ove godine Svetog 
Nikolu je uspješno uprizorio 
Peter Sekereš i uz pomoć 
umjetnika na štulama nazočnoj 
djeci podjeli  oko stotinjak 
prigodnih poklona Vijeća 
mađarske nacionalne manjine.  
Nakon predstave prikupljali su 
se dobrovoljni prilozi za božićne 
paketiće kojima će se darivati 
mađarska djeca u Ukrajini.



Večer Zoltána Kodálya
U Mađarskom kulturnom 

društvu „Ady Endre” 25. 
studenog održana je Večer 
Zoltána Kodálya u povodu 
135. obljetnice rođenja i 50. 
obljetnice smrti mađarski 
sakupljača narodnih pjesama i 
skladatelja svjetskog glasa. U 
programu su sudjelovali članovi 
glazbene sekcije i Mješoviti zbor 
Društva. Tijekom programa 
mogle su se čuti stare narodne 
pjesme koje je prikupio Zol-
tán Kodály, a u izvedbi Ane 
Sekso Milković, Tibora Varge, 
Ildike Hofman-Crnković, Marije 
Pavlek,  Dániela Molnára, te 
Beáte i Ferenca Kovácsa. Djeca 
mađarske vrtičke skupine DV 
Potočnica uprizorili su njegovo 
djelo „Ružin pupoljak” (Csipke-
fa bimbója) a učenici dvojezične 
nastave OŠ Ivana Gundulića 
izveli su djelo „Kako je dobar 
orah” (De jó a dió). Soliste i 
pjevački zbor na glasoviru pratio 
je Dénes Barna.  Tekst među 
glazbenim brojevima pripremio 
je László Réber a čitala ga Esz-
ter Tamaskó. Ovu je glazbenu 
priredbu uredila i režirala  Me-
linda Emih Ovčarić, uz pomoć 
suradnika: dirigenta Pétera 
Jakobcsicsa, učiteljice Hajnalka 
Draganić i  i odgajateljice Katalin 
Svaguša.  

Ovaj program ostavaren je uz 
potporu Savjeta za nacionalne 
manjine Vlade RH.
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Oproštajni koncert u Mađarskom Institutu

Uz koncert glazbenog sastava Musica Profana oprostili smo se od Dinka Šokčevića kojemu je istekao 
mandat ravnatelja Mađarskog Instituta. Na oproštajnoj priredbi bili su: József Magyar veleposlanik sa 
suradnicima, Iva Hraste Sočo pomoćnica ministrice kulture,  zastupnici Mađarskog parlamenta Gabriella 
Selmeczi i  Mátyás Firtl, Mišo Hepp glasnogovornika Hrvata u Parlamentu, saborski zastupnici Róbert Jan-
kovics i Domagoj Hajduković, Mária Ranogajec Komor predsjednica Mađarskog kulturnog društva „Ady 
Endre” i Zoltan Balaž-Piri predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika mađarske nacionalne manjine u 
Hrvatskoj, te brojni gosti i prijatelji Dinka Šokčevića.

Svim zagrebačkim mađarima 
blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu 

želi
Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba


