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Zágrábi Magyar Közlöny
A ZÁGRÁBI MAGYAR KÖZÖSSÉG HÍRLEVELE

1956 október 23.
A forradalom nem Budapesten 

kezdődött el, hanem Debrecenben. 
Október 23-án reggel több ezer deb-
receni diák gyűlt össze az egyetem 
előtt. A diákok innen jelszavakat 
skandálva és forradalmi dalokat éne-
kelve, nyolcas sorokban a belvárosi 
MDP székházhoz vonultak, hogy az 
egyetemi ifjúság húszpontos köve-
telését kinyomtassák. Az Építőipa-
ri és Közlekedési Műszaki Egyetem 
és a Budapesti Műszaki Egyetem ta-
nácsa felhívást adott ki, amelyben 
nyugalomra és fegyelemre intette 
a felvonuló diákságot. A DISZ Köz-
ponti Vezetősége kora délután ösz-
szeült a XII. kerületi Böszörményi 
úton lévő székházban. Elfogadták a 
Lengyel Ifjúsági Szövetséghez szóló 
üdvözlő táviratot, de a vitát el sem 
kezdve, azzal a céllal, hogy fékez-
zék a meghirdetett tüntetés „ellen-
séges megnyilvánulásait”, a testület 
a Bem térnél csatlakozott az egye-
temistákhoz, és „felolvadt” a tün-
tető tömegben. A DISZ ezzel az ak-
tussal lényegében megszűnt, még 
ha néhány munkatárs be is nézett 
néhány napig a központba. Az ere-
detileg programadónak szánt ülés-
re készített, és vélhetően Gosztonyi 
János KV titkár által készített refe-
rátum már nem hangzott el. A pes-
ti diákok közül sokan 1848 szimbó-
lumát, a kokárdát tűzték mellük-
re, s követeléseiket – mint március 
15-én – tizenkét pontban fogalmaz-
ták meg, s a ledöntött Sztálin-szo-
bor helyén a 48-49-es hősöknek és 
mártíroknak akartak emléket állíta-
ni. 15 órakor indul el a diáktüntetés 
a Petőfi-szobortól. A pesti egyete-
misták a Margit hídon át jöttek át a 
Duna jobb partjára, a budaiak a Du-
na-parton vonultak a Bem-szoborig. 
Estére a megmozdulások túlléptek a 
szervezők békés szándékain, s fegy-
veres akciók sorozata kezdődött. A 
Szabad Ifjúság délutáni különszámá-

nak vezércikke „Miénk az utca” cím-
mel jelent meg. 17 óra körül érkez-
tek az első tüntetők a Kossuth Lajos 
térre. Egy óra múlva már betöltötte 
a teret a mintegy kétszázezres tö-
meg. 21 órakor Nagy Imre beszédet 
mondott a Parlament erkélyéről. 17 
óra tájban a Magyar Rádió Bródy 
Sándor utcai épületénél is tüntetők 
jelentek meg, hogy beolvastassák a 
diákok 16 pontját. Az épület védel-
mét megerősítették, a katonák egy 
része azonban a tüntetők mellé állt. 
22 óra körül megkezdődött a Rádió 
hajnalig tartó ostroma. Este a Pető-
fi Kör az ELTE Múzeum körúti épüle-
tében a magyar egészségügy prob-
lémáiról rendezett vitát. A résztve-
vőket egy idő után „zavarta”, hogy 
mind több hír jött a forradalom ki-
töréséről, illetve egyre jobban lehe-
tett hallani a közeli Rádió-székház 
ostromának fegyverropogását. A 

hallgatóság egy része el is távozott, 
hogy segítsen a sebesültek ellátásá-
ban. Este Gerő Ernő élesen elítélte 
az eseményeket rádióbeszédében. 
Az elmondottak tartalma csak olaj 
volt a tűzre, amelyet már a másna-
pi sajtó is „provokációra alkalmas-
nak és a munkásosztály megcsúfo-
lásának” minősített. 21.37-kor a tün-
tetők ledöntötték a Dózsa György 
úti Sztálin-szobrot. Budapest több 
pontján támadások érték a telefon-
központokat, nyomdákat és több 
fegyvergyártással foglalkozó üze-
met. 20 óra körül megkezdődött az 
MDP KV rendkívüli ülése, a testület 
másnap hajnalig folyamatosan ta-
nácskozott. Gerő Ernő a szovjet csa-
patok beavatkozását kérte Moszk-
vától, ahol 23 óra körül parancsot 
adtak a székesfehérvári szovjet kü-
lönleges hadtestnek Budapest meg-
szállására.

Október 13-án,  a zágrábi Magyar Intézetben nyolc új magyar állampolgár 
tette le az esküt: Varga István, Marcel és Vivien, Low Zsuzsanna, Schmidt 
József, Horváth László, Littvay Tibor és Svaguša Matko. Az eskütételt kö-
vetően Iván Gábor horvátországi magyar nagykövet átadta Viola Évának 
a Magyar Arany Érdemkeresztet, mellyel Áder János köztársasági elnök 

tüntette ki több évtizedes alkotótevékenységéért, illetve a tengermelléki 
(rijekai) magyarság érdekében végzett munkájáért.



A Magyar Kultúra Napjai Zágrábban

A népművészet élő voltát bizonyítja a teljes kalocsai étkészlet. A világhírű kalocsai minta szinte bármilyen használati tárgyon jól mutat, 
a legfrappánsabb példa erre Iker Casillas, a Real Madrid világhírű kapusának sportkesztyűi.

A kiállítás sikeréhez sokban hozzájárult a hangulatos beltér is

A népművészeti tárgyak mellett 
az ipari díszítőművészet is megtalálta a helyét

Október 17-én, 12:00 órakor a „Materina priča” Horvát házban megnyílt  a  Magyar Kultúra Napjai című kiállítás, melynek 
szervezői  Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa, az  Ady Endre Magyar Kultúrkör és Zágráb Város Kisebbségi Tanácsai-
nak és Képviselőinek Koordinációja voltak. Balázs-Piri Zoltán a Kisebbségi Tanács elnöke szólt a kiállítás jelentőségéről, majd 
Ranogajec Komor Mária a Kultúrkör elnöke és Mina Petra, a Horvát ház vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Ezután rövid alkal-
mi műsor következett, Ady Endre Fehér lótusz című verse hangzott el horvátul és magyarul, Draganić Hajnalka és  Csányi Zsuzsa 
előadásában, majd a Kör vegyes kara népdalokat énekelt Jakobčić Péter vezetésével, Barna Dénes zenei kíséretében. A meg-
nyitóra szép számban jöttek el a meghívott vendégek és reméljük, hogy továbbra is lesz érdeklődés a kiállítás iránt, ami nagyon 
sok igyekezettel, örömmel készült. A kultúra tág fogalom, az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi javak összessége. 
Ennek magyar vonatkozása bőséges , mintegy évezredes alkotómunka eredménye, nemzeti büszkeségünk. Egy évig gondol-
kodtunk azon, mit és hogyan mutassunk be a zágrábi horvátoknak és más nemzeti kisebbségeknek. Nehéz volt a válogatás. Tö-
rekedtünk arra, hogy a kiállított tárgyak jellegzetesen magyarok legyenek, amelyekről felismerhetőek vagyunk, de ugyanakkor 
meghatározó volt  a rendelkezésünkre álló anyag is, mely kizárólag a zágrábi magyar családok és a Kör tulajdona. Az anyaggyűj-
tés során sok  tárgyakhoz kötődő emlék került elő,  gondoltunk elődeinkre is akik mindezt megőrizték számunkra. A magyar 
hálószobába lépve óhatatlanul  a régi és talán még sok helyen a mai  falusi házak jutnak eszünkbe, ahol a szőttesek díszítették 
a szobákat és  sűrű,- hurkolt hímzésekkel tették  széppé az ágyneműket. Az 1886-ban kiadott imakönyvből milyen sok ima han-
gozhatott el!  A néprajzi anyagunkat tájegységek szerint csoportosítva állítottuk ki: kalocsai, matyó, buzsáki, hódmezővásárhe-
lyi, kalotaszegi, Debrecen környéki, nádudvari, halasi, hővei, nyugat-dunántúli hímzések, szőttesek, csipkék, népviselet, kézi fes-
tésű kerámia tányérok és edények. A tájékozódást néprajzi térképek segítik. A népművészet élő voltát bizonyítja a teljes kalo-
csai étkészlet, amely eredeti  motívumokkal díszített. Bemutatásra kerültek  Európa hírű porcelánjaink szép darabjai is, a Heren-
di, a Zsolnay és Hollóházi. Kultúránk részét képezik íróink, költőink, festőink, zeneszerzőink, Nobel-díjasaink, alkotóink művei, 
ezért róluk sem feledkeztünk meg, könyvek, festmények tablók szemléltetik munkájukat. A Világörökség jegyzékére 1987 óta 8 
helyszín került fel, melyeket képek mutatnak be. Látható a  Magyar Értéktár is, nemzeti értékeink nyilvántartása, mely folyama-
tosan bővül. Büszkén valljuk, hogy munkánk sikerült, érdekes, szép kiállítás várja az érdeklődőket. Sok köszönet mindazoknak, 
akik a kiállítás létrejöttét segítették,  elsősorban Grašovec Mónikának, Gyulai Rózsának, Kovács Magdolnának, Kugli Máriának, 
Nagy Varjas Juliannának, Szabó Margitnak, Svaguša Katalinnak és Šehtel Molnár Annamáriának.                                              Š.M.A.
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Kiállításra került a porcelán, a csipkék...

A szervezők hölgycsokra

A használati tárgyak mellett 
a magyaros viseletet is meg lehetett tekinteni
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Megjelenik havonta, 800 példányban

Vasárnap, november 9-én: Kézműves műhely Pálos Mária vajdasági kézműves vezetésével. 
A felnőttek foglalkozása délelőtt 11 órától lesz, míg a gyerekeket és szüleiket délután 16 órától várjuk.

Szombat, november 15-én:  „Nótakirály” – Balázs Árpád-est, 
a Zenei    szakcsoport műsora, 18 órai kezdettel.

Szombat, november 22-én: „Guzsvában vagyunk, de csasztizunk és halljuk egymást – avagy a határon túli 
magyarok anyanyelvhasználata a kétnyelvűség tükrében“ Tudományos előadás - Magyar Tribün, 

18 órai kezdettel, előadó Dr. sc. Žagar Szentesi Orsolya.

Rendezvények az Ady Endre Magyar Kultúrkörben – 2014 novemberében

5. ZÁGRÁBI MAGYAR NÉPTÁNCEST
Helyszín: ČEŠKI DOM, Šubićeva 20. Időpont: szombat, 2014. november 8-án, 18 óra. 
Tartam: 2 óra (szünettel). A programban fellépnek a HMDK baranyai és kelet-szlavóniai kultúr-
egyesületeinek tánccsoportjai és a zágrábi óvodások és elemi iskolások. A belépés díjtalan !

November  7. 18:00 óra
Zágrábi Magyar Intézet, Augusta Cesarca 10. 

„Nanotechnológia 
egy fizikus szemszögéből“

Előadó: prof. dr. Forró László, EPFL, Laboratory 
of Nanostructures and Novel Electronic 
Materials Lausanne, Switzerland.

A Magyar Tudomány Ünnepe
A Zágrábi Megye Magyar Kisebbségi Képviselője 

tisztelettel meghívja Önt a Magyar Estre. Rövid mű-
sorban fellép az Nagypiszanicai Magyarok Közössé-
gének táncsoportja. Ünnepi vacsora és társalgás szó-
rakoztató zene mellett. Szombaton 2014. november 
15-én, 18:30 órai kezdettel a “PHOENIX” étteremben 
(Velikogorička 10b, Staro Čiče).     Telefon: 099/3190526

Zágráb Város Magyar 
Kisebbségi Tanácsa

MEGHÍVÓ

tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a 
Tanács Napja alkalmából szervezett Magyar 
Estre szombaton, 2014. november 29-én, 19 
órakor, a Casablanca étteremben (Ulica Grada 
Vukovara 271, Chromos-torony északi oldala).

A jó hangulatot Thész József és zenekara 
biztosítják. 

A belépőjegy ára 100 kn.
Jelentkezés és helyfoglalás a 098/484974 

telefonszámon, vagy az iroda@zg-magyar.hr 
e-mailon lehetséges. Belépőjegyek a Tanács 
irodájában (Vodovodna 15) vásárolhatók a je-
lentkezés után minden nap november 25-ig. 

A belépőjegyek száma korlátozott!


