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A nyárelő első napjaiban történt meg 
– mikor még visszazökkenni igyekez-
tünk a megszokott cérnai nyaralási ru-
tinba–, hogy kint ücsörögtünk az asz-
szonnyal édes kettesben a teraszon és 
nem gyújtottunk villanyt. Ránk sötéte-
dett, már csak az ég alja volt világos és az 
este beálltával beköszönt a tücsökszóval 
átszőtt, áldott, nagy falusi csend. Üldö-
géltünk szótlan a sötétben, az elbambu-
lás nirvánájában, amikor egy apró fény-
pontra lettem figyelmes. Először zavaro-
dottan néztem a sziporkázó tüneményt, 
hogy akkor emlékezetem tárának vala-
melyik sötét, poros bugyrából előkerül-
jön a magyarázat: szentjánosbogár.

A meggyfa alól rajzottak ki, nem sok, 
talán ha egy tucat pici mécses világított 
libegve-cikázva, de örvendeztünk nekik 
gyermeki örömmel, s közben azt próbál-
tuk megfejteni negyven, vagy ötven éve 
van-e már annak, hogy utoljára szent-
jánosbogarat láttunk. Kalapisné lelkem 
Kanizsán töltött gyermekéveire hivatko-
zott, a nyári Tisza-parti táborozásokra, 
én meg csak hümmögtem. Sem akkor, 
sem most nem tudom eldönteni, hogy 
Tóbán, a nagymamánál, vagy valahol 
az Adrián láttam-e utoljára ezt az isten-
csodáját, de hogy szinte egy fél évszáza-
da volt ennek, az bizonyos. A növény- és 
állatvilággal kapcsolatos ismereteim 
anyámtól származnak. Falusi lány lété-
re ezekben a kérdésekben ő volt a csa-
ládi káptalan, neki köszönhetően tudom 
megmondani, hogy az a szinte már flu-
oreszcens sárga tábla a határban rep-
ce, hogy a nagyobbik kék virág búzavi-
rág, a sok pici meg nefelejcs. Margaréta, 
tátika, mályva, bazsarózsa – amíg élek, 
hallani fogom a hangját: „Nézd csak kis-

fiam...” ami után következett a növény, 
bogár, fa, virág, madár neve, nemegyszer 
valamilyen kis történettel körítve. Vala-
mi olyasféle dereng, hogy annó nagyo-
kat muriztam a szentjánosbogáron, lé-
vén anyai nagyapám neve János, de ez 
az emlék már csak nyomokban maradt 
meg.

Akárhogy is volt, szerfelett érdekes, 
mennyire meg tudja az embert babo-
názni egy kis fényes petty az éjszakában, 
ki tudja hányadszor bizonyítva, hogy 
mi emberek a fény gyermekei vagyunk. 
Fény nélkül nem látnánk a világot, egé-
szen másként érzékelnénk mi a közel 
és mi a távol és nagyon valószínű, hogy 
igen korlátolt területen élnénk le az éle-
tünket. A sötétet senki sem szereti, már 
a felhős, ködös időjárás is nyomasztóan 
hat az emberi kedélyekre. Nem csoda, 
hogy a barlangokban lángoló tüzek óta 
kisezer módját találtuk ki a világításnak, 
lett légyen az mécses, szurokfáklya, gáz-
lámpa vagy éles fényű, fénykibocsátó di-
óda, a LED. Ha elmegy az áram, nincs az 
aki ne tapogatózna elemlámpa, gyertya-
csonk után, s hiába tudjuk, hogy nincs 
mumus a szekrényben, az ágy alatt, csak 
beleborzongunk a sötétben felerősödő 
neszekbe, furcsa zajokba. Szinte min-
denkinek van emléke a redőnyön át-
szüremlő fény látványáról, vagy a fako-
ronán átszivárgó fény pettyeiről, s nem 
tudja mit mulasztott az, aki gyermekko-
rában alvás helyett nem olvasott zseb-
lámpával a takaró alatt.

Nálunk, a keresztény világban, szüle-
tésünk pillanatától a halál órájáig végig-
kísér bennünket a gyertya. A keresztelő 
gyertya, a születésnapi gyertya, a méte-
res húsvéti gyertya, a halottak napján te-

metőinket kivilágító gyertyák, az öröm-
vasárnap rózsaszín gyertyája... A gyertya 
puha fénye még a feltámadás-koncep-
ció, illetve a derék egyházfiakkal szem-
ben fenntartással bíró egyéneknél is bé-
kességet lop a szívekbe, még akkor is, ha 
csak pragmatikus okok miatt égetik a cit-
romfű-illatú, szúnyogriasztó gyertyát. 
Ősrégi időkre visszanyúló, génekbe be-
leivódó emlékezésről lehet szó ezekben 
a pillanatokban, amikor ismét megéljük 
a fény diadalát a sötétség felett. Nem vé-
letlen, hogy az olyan komplex eszmék 
szemléltetésére is, mint a jó és a gonosz 
ezeket az emberiséggel, de talán az élet-
tel egyidős fogalmakat használjuk.

A karácsonyfa sok kis sárgalángú 
ékessége és az üde, friss fenyőillat sar-
kalatos része a karácsonyi hangulat-
nak, akár az ajándéknak örvendező lur-
kók kacagása, vagy a család több nem-
zedékének melegen összesimuló, meg-
hitt együttléte a szentestén. Önmagá-
ból kiforduló, megbolydult világunk-
ban a karácsonyi hagyományok megtar-
tása talán fontosabb, mint valaha, mert 
az ember sem, akár a növény, nem élhet 
gyökerek nélkül. Elődeink, őseink ülnek 
ilyenkor asztalunknál, átüzennek az év-
századok ködén és utasítanak szigorúan, 
hogy szóljunk rá a gyerekre, ha hangos-
kodik, hogy ne adjuk el öreganyánk sír-
helyét az új autó megvásárlása érdeké-
ben, de azt is elmagyarázzák, miért nem 
eszünk karácsonyra hamburgert. Ma-
napság, amikor világszerte növekszik a 
sötétség a fejekben, amikor a gátlásta-
lan nyereségvágy mindent áruvá és min-
denkit fogyasztóvá igyekszik alacsonyí-
tani, manapság érdemes és kell gyertyát 
gyújtani karácsonykor. Fiat lux! Legyen 
világosság! KALAPIS Rókus



Adventi hangverseny a székesegyházban

Óriás Mikulásvárás a Histrion Otthonban

December 10-én, Magyaror-
szág Nagykövetsége szervezésé-
ben tizedszer került megtartás-
ra a már hagyományos Adventi 
hangverseny a zágrábi székesegy-
házban.  

Fellépett a pécsi Pannon Fil-
harmónia, valamint a Mecsek és 
Kapos énekkarok,  Kodály Zoltán 
Missa Brevis című művével.

A hangverseny után, mint ez 
az utóbbi években megszokottá 
vált, Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa az Ady Endre Magyar 
Kultúrkör székhelyén (Martićeva 
8) baráti társalgást szervezett az 
előadóknak és látogatóknak, for-
ralt bor és főtt kolbász mellett.

December 3-án, a Histrion 
Otthonban megtartották a Zág-
rábi Magyar Intézet műsorát a 
Mikulás-nap alkalmából, Óriás 
Mikulásvárás – Vaga Banda Gó-
lyalábasok címmel. 

A Mikulás szerepét immár ha-
gyományosan az idén is Szeke-
res Péter  vállalta és a műsorban 
szereplő gólyalábas művészek 
közreműködésével több mint 
100 jelenlévő gyermeknek átad-
ta Zágráb Város Magyar Kisebb-
ségi Tanácsa ajándékcsomagait.

A rendezvényen önkéntes 
adományokat gyűjtöttek a kár-
pátaljai magyar gyermekek szá-
mára.



Kodály-est az Ady-körben
Szombaton, november 25-

én az Ady Endre Magyar Kultúr-
körben megrendezték a Kodály 
Zoltán-estet, a világhírű magyar 
népdalgyűjtő és zeneszerző szü-
letésének 135. és halálának 50. 
évfordulója alkalmából. A mű-
sorban felléptek a Kultúrkör ze-
nei szakcsoportjának tagjai és 
Vegyeskara. A műsorban töb-
bek között elhangzottak Nép-
dalok Kodály Zoltán gyűjtéséből: 
Rózsa, rózsa, labdarózsa leve-
le Sekso Milković Anna előadá-
sában, illetve a Gerencséri utca, 
Varga Tibor, A csitári hegyek 
alatt, Hofman-Crnković Ildikó, 
Madárka, madárka, Pavlek Má-
ria, Aki szép lányt akar venni Mol-
nár Dániel, Esti dal Kovács Beá-
ta előadásában. A „Potočnica“ 
óvoda magyar csoportjának tag-
jai a Csipkefa bimbója című mű-
vet, az Ivan Gundulić Általános 
Iskola kéttannyelvű tagozatának 
tanulói pedig a De jó a dió című 
művet adták elő. A szólistákat 
és a Vegyeskart Barna Dénes kí-
sérte zongorán. Az összekötő 
szöveget szerkesztette: Réber 
László. Narrátor: Tamaskó Esz-
ter. A szerkesztő munkatársai: 
Draganić Hajnalka, Jakobcsics 
Péter, Svaguša Katalin. Szerkesz-
tette és rendezte: Emih Ovčarić 
Melinda

A program a Nemzeti Kisebb-
ségek Tanácsának támogatásá-
val valósult meg.
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Búcsúztató a Magyar Intézetben

Alkalmi műsor keretében, a Musica Profana régizene együttes közreműködésével elbúcsúztatták a 
Zágrábi Magyar Intézet igazatóját, Sokcsevics Dénest. Az eseményen jelen voltak:  Magyar József, Ma-
gyarország nagykövete és munkatársai, Iva  Hraste Sočo, helyettes államtitkár asszony, Selmeczi Gab-
riella, országgyűlési képviselő asszony, Firtl Mátyás, országgyűlési képviselő, Hepp Mihály, a magyaror-
szági horvát nemzetiség szószólója, Jankovics Róbert, a horvát szábor magyar nemzetiségi képviselője, 
Domagoj Hajduković, a horvát szábor képviselője, Ranogajec Komor Mária, az Ady Endre Magyar Kultúr-
kör elnöke és Balázs-Piri Zoltán, a Horvátországi magyarok országos Koordinációjának elnöke.

Minden zágrábi magyarnak 
boldog, békés karácsonyt 
és boldog új évet kíván 

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa


