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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

Budapesten kitört a forradalom

A Bem téren körülbelül ötvenezren hallgatták végig a szónokla-
tokat és a Sinkovits Imre által elszavalt Nemzeti dalt

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a 
világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét 
eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az em-
lékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és se-
hol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol – még közvetve sem – igazol-
juk a gyilkosokat.”  (Albert Camus) 

1956. október 23.

1956. október 23-án, a 
Magyar Egyetemisták és 
Főiskolások Szövetsége 
(MEFESZ) által szervezett 
budapesti tömegtüntetés-
sel – és számos vidéki meg-
mozdulással – kezdődött az 
országot hamarosan lángba 
borító forradalom, aminek 
legfőbb kiváltó oka a sztáli-
nista diktatúra által keltett 
általános társadalmi elége-
detlenség volt. A Sztálin ha-
lálát követő változás jegyé-
ben kinevezett miniszterel-
nök, Nagy Imre reformprog-
ramja aztán egyfelől enyhí-
tette a fennálló konfliktust, 
másfelől azonban engedmé-
nyeivel ki is engedte a szelle-
met a palackból. 

Október 16-án, Szegeden 
megalakult az MDP-től füg-
getlen MEFESZ, mely Buda-
pest mellett hamarosan a vi-
déki nagyvárosok – Sopron, 
Pécs, Miskolc – hallgatóit is 
egységbe fogta, illetve ok-
tóber 20-án 10, majd 22-én 
16 pontban rögzítette – töb-
bek között a Vörös Hadse-
reg kivonására és a Rákosi-
féle rendszer lebontására 

vonatkozó – követeléseit. A 
MEFESZ október 22-én a Mű-
egyetemen országos gyű-
lést tartott, ahol a 16 pont 
elfogadása mellett a kül-
döttek arról is megállapod-
tak, hogy másnap délután 3 
órakor demonstrációt tarta-
nak Bem József szobránál. 
A Bem téren körülbelül öt-
venezren hallgatták végig a 
szónoklatokat és a Sinkovits 
Imre által elszavalt Nem-
zeti dalt, majd öt óra körül 
a tömeg átkelt a Margit hí-
don, és a Parlament elé vo-
nult, ahol Nagy Imrét köve-
telte. A politikus, aki egyéb-
ként nem támogatta a tün-
tetést, csak az MDP Köz-
ponti Vezetőségének uta-
sítására, este 9 órakor je-
lent meg a 2-300 000 fősre 
duzzadt tömeg előtt, és vé-
gül csalódással töltötte el a 
várakozókat, ugyanis nem 
ígért többet 1953-ban meg-
hirdetett programjánál. Ez 
az ajánlat október 23-án este 
már kevésnek bizonyult.  
Nagy Imre békítő szavai te-
hát nem értek el eredményt, 
ugyanakkor az állampárt el-

lenséges fellépése időköz-
ben agresszivitásra sarkallta 
a demonstráló tömeget. A 
Kossuth Rádió adása az utol-
só illúziókat is eloszlatta afe-
lől, hogy az MDP hajlana bár-
miféle kompromisszumra, 
és amellett, hogy valószínű-
leg megsokszorozta a Dózsa 
György úton álló gigantikus 
Sztálin-szobor ledöntésére 
készülő tömeget, a Magyar 
Rádió épülete előtt tüntető-
ket is felpaprikázta, valamint 
a Szabad Nép szerkesztő-
ségének, és számos őrsnek 
és katonai intézménynek az 
ostromához is hozzájárult. 
Este tíz óra körül fegyveres 

harcra került sor, azt követő-
en pedig a Rádió védői tüzet 
nyitottak a demonstrálók-
ra; megkezdődött a Bródy 
Sándor utcai épület ostro-
ma, ami egészen hajnalig el-
húzódott. Az MDP KV az éj-
szaka érkező hírek nyomán 
eközben úgy döntött, segít-
séget kér a szovjetektől, így 
a Vörös Hadsereg alakulatai 
október 24-én hajnalban be-
vonultak Budapestre, és szá-
mos stratégiai ponton ösz-
szecsaptak az őket feltar-
tóztató felkelőcsapatokkal. 
Megkezdődött a forrada-
lom fegyveres szakasza. 

TARJÁN M. Tamás



Újra megnyílt az eszéki magyar főkonzulátus

A külképviselet épületét Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Joško Klisović
 horvát külügyminiszter-helyettes adta át

Újra működik magyar főkonzulátus Eszéken: a külképviselet épületét Németh Zsolt, a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára és Joško Klisović horvát külügyminiszter-helyettes adta át 2013. szeptember 3-án

Újra működik magyar főkonzulátus 
Eszéken: a külképviselet épületét Né-
meth Zsolt, a Külügyminisztérium par-
lamenti államtitkára és Joško Klisović 
horvát külügyminiszter-helyettes adta 
át 2013. szeptember 3-án

Németh Zsolt az esemény alkalmá-

ból mondott beszédében azt hangsú-
lyozta, hogy az eszéki főkonzulátussal 
megkezdődött egy tucatnyi magyar 
külképviselet megnyitásának folyama-
ta. A külügyi államtitkár utalt rá, hogy 
Eszéken az első Orbán-kormány idején 
nyílt főkonzulátus, amelyet az ország 
későbbi szocialista vezetése más kül-
képviseletekkel együtt 2006-ban „ide-
iglenesen” bezárt. „A külképviseletek 
2006-os és 2009-es bezárása az akko-
ri kormányok szűk látókörű, botrányos 
döntése volt. Szöges ellentétben áll az 
alapvető magyar nemzeti érdekekkel, 
s jól tükrözte az ország akkori erkölcsi, 
gazdasági, társadalmi állapotát” – han-
goztatta. Németh Zsolt szerint Magyar-

ország akkor lehet erős és sikeres, ha a 
szomszédai is erősek. Azokkal az orszá-
gokkal pedig, ahol erős magyar közös-
ségek élnek, nagyon szoros értékkö-
zösség is összekapcsol bennünket, hi-
szen ezeknek az országoknak a sikere 
az ott élő magyarok sikerének is előfel-

tétele – tette hozzá. A  külügyi államtit-
kár rámutatott, hogy a megnyíló új ma-
gyar külképviseletek legfontosabb fel-
adata rövid távon a honosítással kap-
csolatos ügyintézés lesz, de a kulturá-
lis, gazdasági kapcsolatok erősítése is 
elvárás velük szemben. Németh Zsolt 
a magyar–horvát gazdasági együttmű-
ködésről szólva megállapította: Hor-
vátország európai uniós csatlakozá-
sa és ezzel a vámhatárok megszűnése 
elősegíti a kis- és középvállalkozások 
közötti kooperációt, a kereskedelem 
élénkülését. A magyar kormány ezért 
is döntött úgy, hogy azonnal megnyit-
ja munkaerőpiacát a horvát munka-
vállalók előtt, tervezik egy határ men-

ti együttműködési fórum létrehozását 
is utak, határ-összeköttetési pontok 
létesítésének előkészítésére – mond-
ta. Joško Klisović arról szólt, hogy Ma-
gyarország és Horvátország érdekei 
számos pontban azonosak, ezeket 
Horvátország európai uniós tagságá-

nak köszönhetően együtt tudják meg-
valósítani. Hozzátette: Horvátország 
minden segítséget megad ahhoz, hogy 
az eszéki főkonzulátus támogathassa 
a horvátországi magyarokat, képvisel-
hesse érdekeiket. Antonio De Blasio 
eszéki főkonzul, volt fideszes európai 
parlamenti képviselő azt mondta: a fő-
konzulátust több mint egy évtizede a 
két ország közötti kapcsolatok fejlesz-
tésének igénye hozta létre, a magyar-
országi horvátok hét évet vártak arra, 
hogy Magyarországnak olyan kormá-
nya legyen, amelynek nem teher, ha-
nem nemzeti kincs, kulturális, gazdasá-
gi érték a határon túli magyarság, és ál-
dozatokra is képes érte.                     MTI



Nádas Péter a Körben

Nyári szünet után ismét Magyar Tribün

Seid Serdarević, Nádas Péter és Detoni Xénia

Hétfőn, szeptember 16-án, Nádas 
Péter neves magyar író, a szeptember 
5–17-ig megtartott Világirodalmi Fesz-

tiválon való fellépése alkalmából tett 
zágrábi látogatása során időt szakított 
egy író-olvasó találkozóra az Ady End-

re Magyar Kultúrkörben. A találkozót a 
szervező nevében Szekeres Péter, Zág-
ráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsá-
nak titkára nyitotta meg.

Miután Seid Serdarević, Nádas 
műveinek horvátországi kiadója, a 
Fraktura vezetője, méltatta Nádas Pé-
ter munkásságát, különös tekintettel 
„Párhuzamos történetek” című monu-
mentális könyvére, amely nemrégen 
horvátul is megjelent, átadta a szót 
Detoni Xénia műfordítónak, aki ezért a 
fordításért Iso Velikanović-díjat kapott.

A negyvenöt perces beszélgetés so-
rán a jelenlévők részben megismerked-
hettek az író életével és gondolatvi-
lágával, korábbi műveivel és legutóbb 
megjelent könyvével. 

A Kör hagyományai szerint az elő-
adást kötetlen társalgás követte, mely-
nek során az egybegyűltek közvetlenül 
is szót válthattak  az íróval.

SZEKERES Péter

A nyári szünet után újraindul a  Ma-
gyar Tribün előadássorozata. A követ-
kező előadást, akár a félév záró elő-
adását, ugyancsak magyarországi 
vendég fogja tartani. Dr. Pátkai Györ-
gyi, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Karának docen-
se Berlinben végezte egyetemi tanul-
mányait. 

Végzés után a fenti egyetemen dol-
gozott, a cukor-, konzerv- és élelmi-
szeripar témakörében tartott előadá-
sokat, illetve ez volt kutatásainak té-
mája is. 

Előadásában a táplálékallergiáról 
beszél. Az allergia az immunrendszer 
téves reakciója teljesen ártalmatlan 
anyagokra, amelyekre az egészséges 
szervezet nem reagál. Ezeket az anya-
gokat allergéneknek nevezzük.

Előadásában kitér az allergia biológi-
ai-kémiai hátterére, a nemek és az élet-
kor szerinti eloszlásra. Beszélni fog az 
állati és növényi eredetű élelmiszerek 
által okozott allergiákról, valamint a 

legfontosabb feladatokról az allergiás 
veszély csökkentésére. A Horvátorszá-
gi Magyar Tudományos és Művészeti 

Társaság ezúton is szeretettel meghív-
ja Önöket a Magyar Tribün következő 
előadására, 2013. okt. 19-én 18 órai kez-

dettel az Ady Endre Magyar Kultúrkör 
helyiségeiben. Az előadás után szokás 
szerint szerény fogadás keretein belül 

kötetlen beszélgetésre, barátkozásra 
lesz lehetőség. 

RANOGAJEC-KOMOR Mária
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Az Ady Endre Magyar Kultúrkör elnöke és titkára – a nyári szünet után – 2013. október 2-ával kezdő-
dően ismét fogadóórákat tart a Kultúrkörben (Zagreb, Martićeva 8) minden szerdán 17:30 és 19:30 óra 

között.
A zágrábi E-magyar pont 2013. október 2-ával ismét megkezdi rendszeres működését a Kultúrkörben 

a következő időpontokban: Szerda: 17:30-19:30 óra, Vasárnap: 09:30-11:00 óra
A Kultúrkör könyvtára 2013. október 2-ával ismét megkezdi rendszeres működését a  következő idő-

pontokban: Szerda: 17:30-19:30 óra, Vasárnap: 09:30-11:00 óra

ÉRTESÍTÉS

Nyelv a nyelvben

Kedves Zágrábi Magyarok! Tisztelt népitánc-kedvelők!
Az Ady Endre Magyar Kultúrkörben – sok év után – ismét megkezdi munkáját a népitánc-csoport, amely egykor tevé-

kenységünk egyik ismertetőjele volt.
Kérünk mindenkit, aki szívén viseli a magyar nemzet hagyományainak leglátványosabb ágát, hogy a tánccsoport műkö-

désének megkezdése érdekében minél előbb, de legkésőbb 2013. október 15-éig jelentkezzen a szakcsoport vezetőjénél, 
Déra Nándornál a 099/7075-099 telefonszámon.

Október 24-én, csütörtökön, a Horvát Írószövetség székhelyén, Jelačić-tér 7/1, 19 órai kezdettel a Nyelvi sokszínűség Hor-
vátországban projekt keretében megtartják a Nyelv a nyelvben elnevezésű tribünt. A tribünön felszólal Balázs-Piri Zoltán, 
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa elnöke, dr. Szentesi-Žagar Orsolya, a zágrábi Hungarológiai Tanszék tanszékveze-
tője és Detoni Xénia műfordító is. Az esemény védnöke Zágráb Város Kisebbségi Tanácsai és Képviselői Koordinációja, társ-
szervezői pedig a Horvát Írószövetség, a Horvát Műfordítók Egyesülete és a zágrábi Bölcsészkar.

FELHÍVÁS

Péntek, 19:00 –  A bécsi Európa Club előadása, Az erdé-
lyi könyvkiadás múltja, jelene és jövője címmel (színhely – 
Collegium Hungaricum), ezután kötetlen beszélgetés, társal-
gás és barátkozás (szendvicses fogadás)

kb. 22:00 – érkezés a Bécs központjában lévő szállodába 
(szállás többágyas szobákban).

Szombat , 8:00-9:00  – Reggeli a szálláshelyen, 9:30 – in-
dulás Őrvidékre /Burgenlandba/  (kismartoni Eszterházy- kas-
tély, Liszt Ferenc szülőháza, Felsőpulya /Obenpullendorf/ 
meglátogatása stb.). Kora délutáni időpontban ebéd egy 
helybeli vendéglőben kb. 20:00 – érkezés a bécsi szálláshely-
re, szabad program.

Vasárnap, 8:00-9:00  – Reggeli a szálláshelyen (távo-
zás), 9:30 – Bécs nevezetességeinek megtekintése (1. rész), 
11:00 magyar nyelvű mise a Német Lovagrend singerstrassei 

templomában, 12:00 – Bécs nevezetességeinek megtekin-
tése (2. rész) – (ebéd), 16:00-18:00  – schönbrunni kastély-
látogatás 18:00 – visszaindulás Zágrábba (rövid megállás 
Bécsudvarhelyen)

Visszaérkezés – vasárnap – 2013. október 6-án, kb 24:00 
órakor, a Cibona irodaházhoz.

A részvételi díj 600 (hatszáz) kuna. 
A részvételi díj tartalmazza a szállás és étkezés (2 reggeli 

és 2 ebéd) költségeit, a Tanács pedig fedezi az utazás (busz) 
költségét.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
Az érdekeltek szeptember 28-ig a Tanács irodájá-

ban (személyesen, telefonon vagy e-maillel) jelentkez-
hetnek és befizethetik a részvételi díjat. 

  KIRÁNDULÁS BÉCSBE ÉS ŐRVIDÉKRE
2013. október 4–6.

Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa tanulmányutat szervez Ausztriába, illetve Bécsbe és Őrvidékre. A tanulmányút elsődleges 
célja találkozni és barátkozni a bécsi magyarokkal, valamint megismerni a magyar történelmi és vallási jellegű nevezetességeket Auszt-
riában.  Indulás – pénteken – 2013. október 4–én, 13:00 órakor, a Cibona irodaház parkolójából (Andrašec u.) 


