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Mostani szabadságunk 1956 győzelme is 

 
 

 

1956-ban Magyarországon robbant ki az első, világpolitikai szinten is meghatározó 

forradalom a kommunizmus ellen. Férfiak és nők, értelmiségiek és kétkezi munkások, felnőttek 

és a gyermekkorból alig kinőtt fiatalok Budapesten és vidéken egybehangzó tiltakozással 

utasították el a sztálini diktatúra rájuk kényszerített totalitárius rendszerét. 1956-ban                             

egy nemzet egyesült és Európának is példát adott összetartásból, hősiességből                                      

és szabadságszeretetből. 1956 a szabad magyar nemzet újjászületését jelentette. Bár a Vörös 

Hadsereg túlereje térdre kényszerítette Magyarországot, az 1956-os forradalom eszméit nem 

tudta legyőzni. A szabadságért küzdő hősök nélkül hazánk nem nyerhette volna vissza 

szabadságát 1989 után sem. A mi mostani szabadságunk az 1956 forradalom győzelme is.  

Hatvan év múltán büszkén és köszönettel emlékezünk a forradalom hőseire                            

és áldozataira. Hálát mondunk szüleinknek és nagyszüleinknek az európai, szabad                               

és demokratikus Magyarországért, és hálát mondunk az osztrák államnak is, amely kiállt                        

a magyar ügy mellett, az osztrák emberek pedig segítséget, szállást nyújtottak ide menekülő 

több mint kétszázezer honfitársunknak, akik közül mintegy húszezer magyar Ausztriában lelt új 

otthonra. Tehetségükkel, szorgalmukkal, munkájukkal beilleszkedtek, jó polgárai lettek új 

hazájuknak, egyben építői a két nép közötti barátságnak. 1956 öröksége és a szabadság üzenete 

viszont csak akkor maradhat élő, ha továbbadjuk az utánunk jövőknek. Mindezek jegyében az 

ausztriai magyarság szervezetei és Magyarország ausztriai hivatalos képviseletei számos 

programmal, megemlékezéssel tisztelegtek az ’56-os forradalom hőseinek emléke előtt, 

megszólítva rendezvényeikkel az ifjú nemzedéket, az osztrák és a magyar fiatalokat is. 

Az ünnepi megemlékezések Ausztriában már tavasszal elkezdődtek: április 10-én 

Bécsben a Collegium Hungaricumban Michael Gehler bemutatta Erich Lessing Ungarn 1956 

című fotóalbumát, április 16-án pedig ugyanitt az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete 
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(AMAPED) 1956-ban élt költők verseiből rendezett nyílt szavalóversenyt, melyet                                 

az Aranykapu együttes gyermekkoncertje zárt. Ugyancsak április 16-án Lékán az egykori 

Ágoston-rendi kolostorban Kommen, Gehen, Bleiben címmel előadást, felolvasást                                

és eszmecserét tartottak Walter Dujmovic, Emmerich Koller és Emmerich Gager részvételével. 

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája és társintézmények szervezésében rendezett 

felolvasások és eszmecserék Őrvidéken később is folytatódtak, így azt Über die Grenzen – 

Erinnerungen eines Emigranten aus Ungarn címmel, Emmerich Koller és Somogyi Attila 

részvételével megtartották április 19-én a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban,                        

a felsőőri városi könyvtárban, június 21-én pedig ismét a gimnáziumban. A tanintézményben 

június 27-én Colin Gray A szabadság vihara című dokumentumfilmjét vetítették (főproducer: 

Quentin Tarantino), amit ugyancsak eszmecsere követett az 1956-os magyar forradalomról. 

A nyár sem telt el megemlékezés nélkül: július 14–17. között a felsőőri református 

egyházközség épületében a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat                     

és az 1956-os Emlékbizottság szervezésében ’56 és a XX. század magyar református 

lelkészvértanúi címmel hittudományi tanácskozást tartottak, amelyen az 1956-ban és a kommu-

nista diktatúra idején vértanúságot szenvedett magyar református lelkészek emlékét 

elevenítették fel. 

A méltóságteljes főhajtások sora 2016 őszén folytatódott. Szeptember 11-én megnyílt                   

a Bécs-Belvárosi Református Templom gyülekezeti termében a Magyar református egyházi 

szolgálatok az 1956-os magyar menekültek között Ausztriában című kiállítás, amely korabeli 

egyházi dokumentumok, újságcikkek, képek alapján tárta a szemlélő elé a magyar menekültek 

között végzett magyar református egyházi szolgálatokat Ausztriában, és amely 2016. november 

10-ig várta a látogatókat.  

Mindeközben a Collegium Hungaricum Duna-termében kezdetét vette egy doku-

mentum-filmvetítés sorozat, melynek keretében szeptember 12-én az Eldorádó-t (Bereményi 

Géza, 1989), szeptember 19-én, a Hol zsarnokság van… (Gyarmathy Lívia és Böszörményi 

Géza, 1989) dokumentumfilmet, szeptember 26-án  a Mansfeld-et (Szilágyi Andor, 2006), 

október 3-án a mosonmagyaróvári sortűzről készített, Vérrel és kötéllel (Erdélyi János                          

és Zsigmond Dezső, 1989) című dokumentumfilmet, október 10-én pedig A berni követ-et 

(Szász Attila, 2014) vetítették. November 7-én A vizsgá–t( Bergendy Péter, 2010), november 



ŐRSZAVAK  ISSN 2002-3790 
 
 
 

© Varga Gabriella (2017), Mostani szabadságunk 1956 győzelme is  3 
 

14-én Megáll az idő-t  (Gothár Péter, 1982), november 21-én pedig a Hazatérés-t (Pigniczky 

Réka, 2006, dokumentumfilm). 

Szeptember 17-én Felsőpulyán a városházán a Magyar migráció az EU tagországaiban 

című kétnapos XIV. „Kufstein” Tanácskozáson több százan szemlélték meg az Ausztriai 

Magyar Kutatóintézet által összeállított, 1956 a sajtóban című kiállítást (amit később Bécsben 

is bemutattak). Szeptember 25-én Gießhübl-ben a templom előtti téren az éves arató-hálaadási 

ünnepség keretében emléktáblát avattak a magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordu-

lójára, a Gelderland tartomány által alapított Hollandhaus létrehozására és az egykori 

hochleiteni ifjúmunkásfaluba érkezett sok fiatal magyarra emlékezve. Október 2-án Bécsben                  

a Bornemisza Péter Társaság 1956 – 60 év forradalma címmel szavalóestet rendezett Kolcsár 

József színész, rendező, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művészének vendég-

szereplésével, október 6-án pedig a Collegium Hungaricumban Polnisch-ungarische Wege zur 

Freiheit címmel pódiumbeszélgetést tartottak Kiss Gy. Csaba és Konrad Biaecki részvételével. 

Nemzeti gyásznapunkon este a bécsi Pázmáneumban Zsuffa Tünde bemutatta Híd 

közepén című új regényét, amely az 1956-os forradalom hőseinek, a szabadságharc mellett 

kiálló külföldieknek és a hazájukból elmenekült magyaroknak állít emléket. A kötetet nemcsak 

az író személye, de a regény cselekménye is az osztrák fővároshoz köti. Bár regényről van szó, 

azaz a történetet többnyire a képzelet ereje formálta, annak számos részletét valóságelemek 

ihlették: valóságosak a bécsi utcák, terek, partok és hidak, létező helyszín az irgalmas rendiek 

kórháza, a Pázmáneum, miként az 1957-ben elsősorban a magyar emigránsoknak megnyitott  

és mindmáig neves magyar étterem, az Ilona Stüberl.  

Zsuffa Tünde bemutatta azt a három tárgyi emléket, amit a legtöbb emigráns magával 

vitt otthonról az idegenbe: egy maréknyit az óhaza földjéből, a keresztet mint a hit, az Istenbe 

kapaszkodás szimbólumát és a bicskát, amely hordozza a reményt, hogy egyszer még magyar 

kenyeret szelhet. Zsuffa Tünde megfogalmazta azt is: legyen bármennyire is sikeres                             

és eredményes a továbblépés, az új hazába való beilleszkedés, van valami, ami elmúlhatatlanul 

emészti az embert s amiről csak nagyon ritkán beszél, inkább magába zárva hordozza:                           

a honvágy. Az esten bekapcsolódott a beszélgetésbe a szintén Bécsben élő Bethlen Mária is,  

aki az emigrációt közelről ismerőként nagymértékben hozzájárult a regényfőhős érzelmi 

világának és sorsának megformálásához. 
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Zsuffa Tünde könyvbemutatójának résztvevői  

 

Október 10-én este Bécsben a Trautson-palotában az 1956-os magyarországi és ausztriai 

eseményekről az osztrák politikai közélet jeles személyiségeinek részvételével rendezett                            

és Michael Gehler által vezetett pódiumbeszélgetésen Heinz Fischer volt szövetségi elnök 

kiemelte: 1956 fontos évszám az európai történelemben és üzenete több évtized múltán is 

meghatározó lesz. Hozzátette: 1956 olyan maradandó értéket teremtett, amely évek múltán is 

emlékeztet egy nép összetartására, és arra, hogy a diktatúrának hosszú távon nincs esélye. 

Október 17-én és 18-án délutánonként a Collegium Hungaricum és a Bécsi Magyar 

Iskolaegyesület rendhagyó történelemórákat szervezett a tanintézmény diákjai számára.                        

A másfél órás foglalkozásokon a tanulók életkoruknak megfelelő formában, korabeli 

dokumentumok és Katona Tibor versei segítségével dolgozták fel az 1956-os forradalom 

eseményeit és következményeit, továbbá lehetőségük nyílt beszélgetni olyan magyarokkal,  

akik átélték a forradalom mindennapjait. 

A bécsi Magyar Nagykövetség október 21-i hagyományos nemzeti ünnepi fogadása is 

részét képezte az ausztriai megemlékezés-sorozatnak. Két nappal korábban a Collegium 

Hungaricumban „Nem a madárdal pusztul ki, csak a madár” mottóval a drámacsoportos 

diákok és a Délibáb Egyesület néptáncosai színielőadást mutattak be 1956 hőseiről                               
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és eseményeiről. Az aulában álló Petőfi-szobornál koszorút és a gyermekek által készített 

lyukas nemzeti zászlókat helyeztek el, majd a diákok rajzaiból kiállítás nyílt. A Salzburgi 

Magyar Kör a salzburgi dóm kórusának próbatermében október 22-én korabeli hanganyagok 

meghallgatásával, koncerttel és fényképkiállítással tisztelgett a magyar forradalom jubileumi 

évfordulója előtt. 

Mint ismeretes, a diktatórikus uralmak mindegyike által üldözött és meghurcolt 

esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás, Mindszenty József 1971. október 23-án érkezett                    

az osztrák fővárosba és 1975. május 6-án bekövetkezett haláláig a Pázmáneum volt az otthona. 

Bécsbe érkezéséről az évforduló előestéjén az intézet az utóbbi években rendszeresen 

megemlékezik. Így volt ez idén is: október 22-én a Pázmáneum kápolnájában ünnepi 

szentmisével, majd az aulában elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával tisztelegtek a nagy 

főpap és vele együtt a forradalom és szabadságharc valamennyi áldozatának emléke előtt. 

Nemzeti ünnepünk napján, október 23-án a Locsmánd és Zsira közötti határátkelőnél 

Themen- und Skulpturenpark zu Flucht und Freiheit című, előadásokkal és eszmecserével 

egybekötött emlékünnepségen vettek részt az érdeklődők, Bécsben pedig ökumenikus 

megemlékezést tartottak a Bécs-Belvárosi Református Templomban. Utóbbin felolvasták                    

az ausztriai református és evangélikus egyházak vezetőinek 1956. november 17-én kelt,                         

a magyar menekültekhez intézett levelét. A megemlékezésen jelen volt Soós Mihály ’56-os 

református lelkipásztor is, akinek az elmúlt hatvan évben meghatározó szerepe volt abban, 

hogy a bécsi magyar református gyülekezet nemcsak fennmaradt, de folyamatosan bővült is.                     

A központi megemlékezés a Theater Akzentben folytatódott, ahol Perényi János nagykövet 

ünnepi beszéde után Zsuffa Tünde író pódiumbeszélgetést folytatott 1956-os tanúkkal – Fáy 

Jenővel, Csernay Jenővel, Schermann Rudolffal, Szőke-Dénes Róberttel és Török Marikával –, 

majd a Délibáb Táncegyüttes bemutatta Elindultam szép hazámból című 1956-os táncszínházi 

előadását. 

„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.” Márai Sándor Mennyből az angyal című verséből 

kölcsönzött gondolat-mottóval szervezte meg közös megemlékezését az Innsbrucki Magyar 

Diákotthon és Kultúrcentrum Egyesület, az Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok 

Szövetsége, a Magyar Katolikus Egyházközség, a 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkész-

csapat, a Bóbita Gyermekcsoport, az Adolf Pichler Platz-i Gimnázium magyar anyanyelvi 

oktatás osztálya és a Pradl-Leitgeb 1 elemi iskola magyar anyanyelvi oktatás osztálya.                           
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A rendezvény szervezéséhez a tiroli tiszteletbeli magyar konzul, Christian J. Winder is 

hozzájárult. A program október 21-én este kezdődött a Magyar Ház kertjében a Menekülés-

szobor megkoszorúzásával, majd a ház dísztermében az egykori Innsbrucki Magyar 

Reálgimnázium diákjainak és a Leopold-Franzens Egyetem volt hallgatóinak köszöntésével                        

és kultúrprogrammal egybekötött fogadásával folytatódott. Másnap, október 22-én a tartományi 

székház nagytermében az 1956-os menekültek számára adott ünnepi fogadást Tirol 

tartományfőnöke, Günther Platter és Innsbruck polgármester-asszonya, Christine Oppitz-Plörer. 

A megemlékezés délután az Ursulinensäle-ben ifjúsági műsorral folytatódott, október 23-án 

pedig a közösség a Szent János-templomban (Innrain) ünnepi szentmisét ünnepelt, majd 

megkoszorúzták a templom külső falán elhelyezett emléktáblát. 

 
Az innsbrucki magyar cserkészek megemlékezése 

 

A Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesülete október 23-án egész napos 

rendezvénysorozattal emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordu-

lójáról. Az ünnepi program délelőtt kezdődött a felső-ausztriai tartományház udvarán az ’56-os 

emléktábla megkoszorúzásával, majd ökumenikus ünnepi műsorral folytatódott a linzi                        

Jó Pásztor-plébánián. Este a Szabadság, szerelem című filmet vetítették a leondingi református 

egyházközség gyülekezeti termében.  

Grácban Tükörcserepek az emlékezés jegyében – Spiegelscherben im Geiste der 

Erinnerung címmel szervezték megemlékezésüket a magyar egyházi és civil szervezetek:                      
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az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, a Magyar Katolikus Közösség, a Magyar 

Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, a Gráci Magyar Egyesület és a Forum Hungaricum.                      

Az ünnepi program október 23-án délután a dómnál koszorúzással kezdődött. A közösség                      

a kegyelet és a hála 59. koszorújával és mécseslánggal emlékezett és emlékeztetett                                 

a szabadságharc hőseire és a megtorlás áldozataira. Ezt követően ökumenikus istentiszteleten 

vettek részt a Heiland-templomban, majd annak gyülekezeti termében pódiumbeszélgetést 

folytattak német nyelven kor- és szemtanúkkal az 1956-os eseményekről és hatásairól. Október 

27-én az Alte Universität dísztermében A magyar szabadság éve – ünnepi hangverseny                         

az 1956-os forradalom emlékére címmel Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraestet adott. 

Október 24-én Bécsben Tarlós István budapesti és Michael Häupl bécsi főpolgármester 

közös koszorúzással emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharcra a bécsi Trautson-

palota előtt a két főváros által 2007-ben állított emléktáblánál. Beszédében Tarlós István 

rámutatott, hogy 

a forradalom utáni félelmetes időkben a nyugati világ kapuját Ausztria 

jelentette a magyarok számára. Néhány hét alatt körülbelül kétszázezer ember 

hagyta el Magyarországot. […] Míg a tengerentúlról csak biztató szavak 

érkeztek, segítség nem, addig Nyugat-Európában a közvéleményt sokkolta                  

a Szovjetunió brutális fellépése, és Nyugat-Európa a magyar felkelők élet-

halál harcát feszült, sőt aggódó figyelemmel és kitüntetett szimpátiával 

kísérte. Ausztria a nyugat-európai országok között is az élen járt. Ausztriában 

különleges együttérzéssel fogadták honfitársainkat, sőt itt kifejezett bámulatot 

váltott ki az a hősies ellenállás, amit a világ akkori egyik legerősebb 

hadseregével szemben fejtettek ki a magyar forradalmárok. […]  A szovjetek 

elől menekülő magyarok közül végül csaknem húszezren végleges hazájuknak 

választották Ausztriát. Mi, magyarok hálával tartzunk az osztrák embereknek 

a honfitársainknak hatvan évvel ezelőtt nyújtott segítségükért. 

Michael Häupl arról beszélt, hogy a jelen rendezvény több mint baráti találkozó a két 

polgármester között: ez a közös barátság találkozója. Mint mondta, a szovjet megtorlás elől 

menekülők nagy kihívást jelentettek Ausztria számára, hiszen akkoriban pontosan egy éve 

nyerte vissza az ország a szuverenitását. De egy másodpercig sem volt kérdés, hogy az osztrák 

lakosság mitévő legyen, egyértelmű volt, hogy abban a helyzetben segíteni kell a szovjet 

tankok elől menekülőknek. 

Az elkövetkező napokban a zenéé és a képzőművészeté volt a főszerep: október 26-án                  

a St. Pölten-i zeneiskolában az 1956-os forradalomra emlékező koncertet adtak a tanintézmény 
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pedagógusai, október 28-án pedig a Maria Plain-i Hotel Gasthofban megnyílt Melinda 

Barwanietz von Bezeredy, Nanna Peter, Melinda Horvath és Adam Mielu Pakurar közös 

kiállítása. Ugyanezen a napon Bécsben a Wiener Konzerthaus Großer Saal termében A magyar 

szabadság éve – az 1956-os forradalom emlékére címmel a Magyar Rádió Szimfonikus 

Zenekara adott koncertet, műsorán Beethoven Egmont-nyitány, Liszt A-dúr zongoraverseny, 

Les Préludes és Kodály Galántai táncok műveivel. 

Október 29-én a Salzburg-Itzling-i St. Antonius von Padua-templomban Ernst Pöttler 

plébános kétnyelvű ünnepi szentmisét mutatott be, melyen közreműködött Friedler Magdolna 

(orgona), Johannes Holztrattner (orgona) és Kiss Zsuzsanna templomi kórusvezető (hegedű). 

Október 30-án a Bécs-Belvárosi Református Templomban két- (magyar és német) nyelvű 

hálaadó istentiszteletet tartottak ausztriai és magyar református lelkészek részvételével. 

November 3-án Grácban a városháza üléstermében zenei program kíséretében Graz                        

és Pécs városainak ösztöndíjasai bemutatták az 1956-os forradalomról szóló tudományos 

munkáikat. A program Grác és Pécs városa, illetve Andreas Molnár városi tanácsos 

kezdeményezésére valósult meg. 

2016-os emlékezők a menekülést idéző „csomagokkal” 



ŐRSZAVAK  ISSN 2002-3790 
 
 
 

© Varga Gabriella (2017), Mostani szabadságunk 1956 győzelme is  9 
 

 November 4-én Jánossomorján és Mosontarcsán (Andauban) egész napos programmal 

emlékeztek az ’56-os szabadságharc leverését követő megtorlás elől menekülő, üldözött 

hősökre és az önzetlen segítségnyújtókra. A megemlékezés Jánossomorján az ’56-os 

emlékkopjafa megkoszorúzásával, ünnepi beszédekkel és irodalmi-kulturális műsorszámokkal 

kezdődött, majd a megemlékezők elindultak Andau felé. A konvojban egy korabeli Csepel 

teherautó is volt, amelynek platóján úgy utaztak néhányan, mint egykor a menekülők. A menet 

élén egy utcai harcokban megrongyolódott, fakó magyar zászló lengett a novemberi szélben.                 

A határig tartó úton a Búzavirág Népdalkör tagjai énekeltek. A határnál a járművek megálltak 

és a megemlékezők gyalogosan keltek át a valamikori határsávon. Az andaui oldalon 

fúvószenekar és forró tea fogadta az érkezőket. Az ott tartott megemlékezésen részt vett Balog 

Zoltán emberierőforrás-miniszter, Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megye kormány-

megbízottja, osztrák részről pedig Heinz Fischer volt köztársasági elnök, Christian Kern 

kancellár, Hans Péter Doskozil honvédelmi miniszter és Hans Niessl burgenlandi 

tartományfőnök. Aznap a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom (KMÉM) Pax Romana 

szervezésében Bécsben koszorúzták meg az 56-os menekültek emléktábláját, a Pázmáneum 

kápolnájában pedig a hívek gyászmisén imádkoztak a szabadságharc áldozataiért. November  

5-én Bad Tatzmannsdorfban a Weinstadl Weissben levetítették Colin Gray A szabadság vihara 

című dokumentumfilmjét, amit a forradalomról tartott eszmecsere követett. 

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége november 9-én                 

a bécsi Altes Rathaus dísztermében tartotta ünnepi megemlékezését. Az európai himnusz 

elhangzása után Hollós József elnök köszöntőbeszédében elmondta, hogy rendezvényével                

a Központi Szövetség szeretné mindenki lelkét és szívét megérinteni, „azokra gondolva,                    

akik az akkor történteket átélték, akiknek a tevékenysége és áldozata nélkül nem történt volna 

meg az, ami a világot megrengette, ami megmutatta az emberiségnek, hogy egy kis országban 

is van mindennek határa, amit még egy nagyhatalomnak sem szabad túllépnie.”  

Perényi János nagykövet ünnepi köszöntőjében rámutatott arra, hogy 1956 közvetve  

vagy közvetlenül elindított egy történelmi folyamatot, melynek állomása volt a prágai tavasz  

és végül a vasfüggöny leomlása:  

Ha osztrák szempontból nézzük, akkor azt kell mondani, hogy 1956-nak óriási 

jelentősége volt a fiatal második köztársaság tudatképzésének elindításában. 

Muna Duzdar, a diverzitás, közszolgálat és digitalizálás osztrák államtitkára 

videóüzenetben emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról, majd két 
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tudományos előadás mutatta be az ’56-os eseményeket és annak a két ország kapcsolatára 

gyakorolt hatását: Maximilian Graf, a Bécsi Tudományegyetem Jelenkori Történeti Intézetének 

munkatársa az 1956–1989 közötti időszakban jellemző osztrák-magyar közeledésről beszélt, 

Kókai Károly, a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének tanára pedig kultúrtörténeti 

szempontból elemezte 1956 következményeit. Mint mondta, a forradalom elbukását követően 

olyan személyiségek érkeztek Bécsbe, akik az elkövetkező évtizedekben nagy hatással voltak 

az ausztriai kulturális és művészeti életre. A köszöntőbeszédek és a tudományos előadások 

között magyar előadók tolmácsolásában a résztvevők meghallgatták a világ népeihez intézett 

Segélykiáltást, Ausztriának a Szovjetunió kormányához intézett Tiltakozó jegyzékét és Albert 

Camus nyilatkozatát 1956-ról. A Bécsi Magyar Iskola diákjai Varga Gyula 1969-ben írt, Szót 

kér a védelem című hangjátékát adták elő, amelyet a bécsi magyarok 1969-es októberi ünnepi 

megemlékezésén mutattak be először. Szabó Bernadette, Tamási Barbara, Bölcskey-Molnár 

Dávid, Tök Tamás, Sass András és Molnár Hunor diákokat Lengyel Ferenc, a Bécsi Magyar 

Iskola pedagógusa készítette fel. Az ünnepi megemlékezés az osztrák és a magyar himnusz 

eléneklésével ért véget. A rendezvény keretében az 1956 a sajtóban című kiállítást is 

megtekinthették a nagyszámú jelenlévők. 

 

Pillanatkép a Szót kér a védelem c. rádiójátékból 
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November 12-én ökumenikus imaórát és koszorúzást szerveztek Bad Deutsch 

Altenburgban (Németóváron) a Mária-templomban és az ’56-os emlékhelynél, az ausztriai 

magyarok kopjafával jelölt szimbolikus sírjánál. Az ausztriai, felvidéki és anyaországi 

magyarok ezen a hármas határhelyen minden év novemberének első hetében megemlékeznek 

közösen az 1956-os forradalomról. Idén Döbrentei Kornél költő mondott ünnepi beszédet                       

és Petrás Mária Prima Primissima-díjas népdalénekes is közreműködött. 

November 15-én a bécsi Magyar Nagykövetségen Migration und europäische Identität 

címmel tartottak ünnepi rendezvényt. November 24-én a Wiener Konzerthaus Schubert-Saal 

termében az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 

koncertsorozat, a bécsi „Intonation” kortárs zenei fesztivál keretében Klukon Edit és Ránki 

Dezső Liszt Ferenc és Dukay Barnabás műveiből játszott zongorán. November 25-én                            

a Collegium Hungaricumban ugyanezen koncertsorozat keretében az Accord Quartett játszott 

Varga Judit, Ligeti György, Fekete Gyula, Bella Máté és Erőd Iván műveiből. November 28-án 

és 29-én a Collegium Hungaricumban Die internationalen Wirkungen der ungarischen 

Oktoberrevolution 1956 címmel tudományos konferenciát rendeztek. 

December 3-án a Kaláka-Club és a Pázmáneum közös megemlékezésén a Pázmáneum 

kápolnájában Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye megyéspüspöke és Varga 

János, a Pázmáneum rektora szentmisét mutatott be az 1956-os forradalom és szabadságharc 

áldozataiért. Ezt a díszteremben A nők szerepe 1956-ban címmel pódiumbeszélgetés követte 

Wittner Mária 1956-os szabadságharcos, volt országgyűlési képviselő, Gróf Nádasdy Borbála 

író, Földváryné dr. Kiss Réka történész-néprajzkutató, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke, 

Ékes Ilona volt országgyűlési képviselő, az ERGO – Európai Regionális Szervezet elnöke                   

és Kiss-Rigó László püspök részvételével. Zongorajátékkal Oprea Nikoletta működött közre. 

December 4-én Bécsben az Auferstehungs-templomban a Magyar Evangélikus Gyülekezet                   

és a Bornemisza Péter Társaság zenés adventi istentiszteletet tartott, majd megnyitották               

Az Ausztriai Evangélikus Egyház Magyar Menekültszolgálata 1956–57-ben című kiállítást. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának esztendejében                    

az ausztriai magyarok országszerte – itt a teljesség igénye nélkül felsorolt – változatos 

programokkal fejezték ki tiszteletüket az elnyomásban szabadságért kiáltók és cselekvők 

emléke előtt. Közülük többen tevőleges résztvevői és a megtorlások elszenvedői voltak,                       

az ő szavaikra különösen is odafigyelt a később született nemzedék. De a rendezvényeknek                
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a főhajtás, illő tiszteletadás és az osztrák befogadó államnak való köszönetmondás melletti 

másik fő célja az volt, hogy az egykori eseményeket az ifjúsággal is megismertesse. 

Bizonyosak lehetünk abban, hogy ma, az emlékév lezárultával fiataljaink lényegesen közelebb 

kerültek a hatvan évvel ezelőtt történtekhez és a forradalom eszméjéhez, mint voltak egy évvel 

ezelőtt. Ennek a törekvésnek a folytatása, az átadott ismeretek megtartatása és a felébresztett 

érdeklődés táplálása bennük a jövőben is feladatunk lesz. 

 

 

Felhasznált források: 

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcra emlékező ausztriai rendezvények – 

Programfüzet és a  www.korosiprogram.hu 

 
 

http://www.korosiprogram.hu/

