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A Sóhajok hídjának reneszánsza

Három évbe telt, de csak-csak elké-
szültek a velencei Sóhajok hídjának 
felújításával.

A híres híd „reneszánszának” költségeit 
részben maga állta: a ráaggatott reklámok 
bevételeiből. Az építmény a XVII. század-
ban készült, nevét onnan kapta, hogy egy 
börtönt köt össze a dózse palotájával, a rabok 
pedig nem túl jókedvűen haladtak át rajta – 
a börtön felé –, hanem mélyet sóhajtva.

A helyreállítási munkák azután és amiatt 
kezdődtek, hogy három éve a híd egy már-
ványdarabja megsebesített egy turistát – je-
gyezte meg a BBC brit sajtorgánum.

A Sóhajok hídjához nemcsak borús 
legenda kötődik, hanem az örök szerelem 
lehetőségének hiedelme is. Ehhez a párnak 
a híd alá kell siklani gondolán és pontban 
napnyugtakor csókot váltani.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Nagyrészt borult lesz az ég, szórványosan várha-
tó csapadék; ónos eső, havazás egyaránt valószínű. 
Ma fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.
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A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csíkszeredai Tanulók Háza közös szervezésében lezajlott III. Hargita Megyei 
Diák-fotópályázatra beküldött képet Bányász Anna (Gyergyóújfalu) készítette. A kép címe: A jövő reményében

Már nem is tudom, mikor volt, amikor 
megtudtam a kijózanító valóságot a Mikulás 
létét illetően. Nem tudom, hogy mekkora lehet-
tem, sem azt, hogy milyen körülmények között 
és kitől tudtam meg, hogy amit én hiszek, az 
csak gyermekeknek szóló, csillogó mese, az érzés 
viszont ma is felidézhető. Elsősorban csalódás 
volt, mérhetetlen nagy csalódás, hogy az a piros 
ruhás, fehér szakállas, jóságos öregember, akinek 
a kedvéért hajlandó voltam jó lenni, akinek egy-
szerre több levelet is írtam-rajzoltam, hogy biz-
tos legyen, megkapja valamelyiket, akinek jöve-
telére a szobám mélyébe bújva, pisszenés nélkül 
vártam december ötödikén sötétedés után, tulaj-
donképpen csak az én fantáziavilágomban él. 
A csalódásba később némi büszkeség is vegyült, 
mert szüleim igyekeztek tudomásomra hozni, 
hogy ez a tudás csak a nagygyermekek privilégi-
uma, de nagygyermek ide vagy oda, jó pár éven 
át minden december ötödikén némi hiányérzet-
tel bontogattam a hagyományszerűen továbbra 
is a csizmámba rejtett ajándékot. Hiányzott a 

felfokozott várakozás, az izgalom, majd a be-
következett csoda, hogy bár édesanyám a kony-
hában sertepertélt, de mégsem látta-hallotta a 
nagyszakállú tüsténkedését az előszobában álló, 
kifényesített csizmák körül. 

Csak azért jutott mindez az eszembe, mert 
minap barátnői terefere közben mesélte nekem 
valaki, hogy nagy esemény volt náluk: kislá-
nyának idén jön először a Mikulás úgy, hogy 
tulajdonképpen nem is jön. Merthogy vége már 
a tündérmesének. Egy hittanórát követően lett 
vége, amikor a gyermekeket megismertették 
Szent Miklós püspök történetével, és elmond-
ták, hogy az ő halála után a szülők vették át a 
szerepét a minden évi ajándékozásban. 

Az igazat előbb-utóbb meg kell tudni. El-
kerülhetetlen. De attól még fáj, rosszulesik, csa-
lódást jelent. Éppen ezért én, amennyire tőlem 
telik, amíg lehet, hagyom gyermekeimet hinni. 
És nagyon rossz néven venném, ha egy másik 
felnőtt, az igazságmondás és tanítás égisze 
alatt ezt a csillogó mesét szétrombolná.

Egyszer volt egy Mikulás
       villanás n Forró-Erős Gyöngyi
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