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Rózsás János 
 

1956 emléke és a mai ifjúság 
 

 

 Rendkívül érdekes és izgalmas a számomra 
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
ötvenedik évfordulója emlékére kiírt pályázat 
eredményhirdetése. A beadott és szakértők által 
elbírálásra került írásbeli munkák a legfiatalabb 
korosztály, a világra ráeszmélő nemzedék felké-
szültségét, világlátását tükrözik. Nagy érdeklődés-
sel várom ismereteiknek terjedelmét, a történelmi 
események kései visszhangját állásfoglalásukban, 
a mai korhangulat átszűrődését a múlt ködéből 
felderengő gondolatok keretei között. 
 

 Magas koromra való tekintettel a huszadik 
század elég sok történelmi eseményének megélője 
vagyok. Emlékezetem a múlt század harmincas 
éveinek elejétől rögzíti hazánk és a nagyvilág 
sorsdöntő fordulatokban kialakult történéseit, az 
akkori kor gondolkodásmódjának, tájékozottságá-
nak, elviselt megpróbáltatásainak a közrendű kis-
emberre gyakorolt hatását. 

 
 Ki gondolná, hogy egy hat éves kisfiú mit je-
gyez meg magának a családban, környezetében az 
első világháború volt frontharcosai által esténként, 
petróleumlámpa fényénél elmesélt véres csaták-
nak, iszonyatos emberi szenvedéseknek egészen 
friss és közvetlen tudósításából? Mit jelent az, 
hogy eszmélésének első éveitől kezdve azt hallja a 
dédszülőktől, nagyszülőktől: hogyan éltek Ferenc 
Jóska idejében, és hogyan menekültek el a szer-
bek által megszállt otthonukból, a megcsonkított 
ország belsejébe, azzal a meggyőződéssel, hogy ez 
az egész egy rossz álom, és a világ jobbik fele ha-
marosan helyrehoz mindent, lesz újra Kárpátok 
övezte Nagy-Magyarország? Az iskolában elmond-
ta a tanító néni, mit jelent Trianon, és úgy köszön-
tünk: Szebb jövőt! Nagyon szegény volt mindenki, 
de azt később tudtam meg, hogy a világháború, 
Trianon következményét még az 1929-1933-as 
gazdasági világválság minket is utolért hatása fo-
kozta a nyomorúságos életkörülményeinket. 
 

 Múltak az évek, az emberek igyekeztek az  

adott körülmények között kilábalni a nehézségek-
ből, mert az élet élni akar. De már sűrűsödtek a 
viharfelhők, és 1939 szeptemberében kitört a má-
sodik világháború. Az újsághíreken kívül úgy ta-
lálkoztunk vele, hogy a lengyel menekültek el-
árasztották a baráti, testvéri Magyarországot. Az-
tán szétszivárogtak a lengyelek valamerre, mi pe-
dig el voltunk foglalva a magunk bajával, a forron-
gó politikai események sodrában. 1941 júniusá-
ban Magyarország is belépett a második világ-
háborúba, a németek oldalán harcba lendültünk a 
bolsevista Oroszország ellen. Eleinte az ukrajnai 
frontszakaszokon, majd keletebbre nyomulva folyt 
a küzdelem. A gyengén felszerelt hadseregünk ön-
feláldozó hősiességgel, véráldozattal állt helyt, 
amíg meg nem tört a lendület, és megfordult a ha-
diszerencse. Az otthonvalók aggódva várták a tá-
bori postai levelezőlapokat a fronton harcoló apá-
tól, férjtől, fiútól, és egyre gyakrabban jött a vészt 
jósló hivatalos értesítés: eltűnt! Vagyis sorsa is-
meretlen, tragikus fordulatot vett. A keleti front – 
a térképek kegyetlen valóságot tükröző rajzolata 
szerint – egyre közeledett felénk. 1944 márciu-
sában megszállta az országot a hitleri német had-
sereg, 1944 szeptemberében hazánk földjére lép-
tek az első szovjet vörös katonák. Két tűz közé ke-
rültünk, két pogány között vergődtünk, frontor-
szággá váltunk, az ellenséges megszállás minden 
gyötrelmének égzengésében. 
 

 Ekkor szólt bele az életembe a maga kegyet-
len valóságával a háború. A magyar ifjúságot 
mozgósították katonai kiképzésre, frontszolgálatra. 
1944 szeptemberében besoroztak katonának, 
1944 novemberében 18 évesen be kellett vonulni, 
és már december első napjaiban a somogyi frontra 
dobtak, fiatal társaimmal együtt. Még abban a hó-
napban szovjet hadifogságba estem, a 3. Ukrán 
Front haditörvényszéke 10 évi kényszermunkára 
és örökös száműzetésre ítélt, mint háborús bűnöst. 
Mivel nem magamról akarok beszélni, csak annyit 
mondok: kereken kilenc esztendőn át gyötrődtem 
ártatlanul szibériai kényszermunkatáborokban, 
melynek szenvedéseit kevesen éltük túl, ahonnan 
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néhány ezren hírmondónak tértünk haza, kései 
amnesztiával az 1950-es években. 
 

 Egy néhány szó erejéig még a szovjet rabság 
körülményeiről. A második világháború után nem 
csak hatalmas összegű kárpótlást kellett fizetnie a 
térdre kényszerített országnak a Szovjetunió javá-
ra, elviselnie a zsákmányszerző rablásokat, élő 
emberekkel is fizetni kellett a győztesek kénye-
kedvére. A hatszázezer hadifoglyot visszatartották 
még 4-5 évre, „jóvátételi kényszermunkára”, kö-
zel 120 ezer német származású honfitársunkat 
hurcoltak el a doni szénmedencébe, ugyancsak 
„jóvátételi kényszermunkára”, szintén 3-5 évre. 
Közel százezer magyar állampolgárt, férfiakat és 
nőket, ítéltek el háborús bűnösként, 10-25 évre 
hurcolták el Szibéria kényszermunkatáboraiba. 
Ezek a rabszolgák valójában ugyancsak „jóváté-
teli kényszermunkások” voltak. 
 
 Amíg mi Ázsiában sóhajtozva vágyódtunk ha-
za szeretett szülőhazánkba, a gyönyörű Magyar-
országra, amikor a háború utáni békés újrakezdés-
ről ábrándoztunk, – nem tudtuk, nem sejtettük, 
hogy idehaza ugyancsak micsoda diktatórikus kö-
rülmények között vergődött az ország népe. 
 

Tekintsünk vissza az 1945-1956 közötti esemé-
nyekre: Mi is zajlott le a győztesek által megvető 
és elítélő módon „bűnös nemzetté” nyilvánított 
magyarok országában, a társadalom minden réte-
gét érintő elnyomattatás tizenegy esztendejében, 
mely az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc kitöréséhez vezetett? Amikor végre betelt 
a pohár, és a nemzetből vulkánszerűen kitört a 
szabadságvágy, a moszkovita hűbérelvtárs-urak 
szétzavarásával, a tűrhetetlen szovjet rabláncok 
lerázásának forradalmi lendülete. 
 

 Az 1919-es proletárdiktatúra vérgőzös 133 
napjának nyomasztó emlékei kísértettek még az 
akkori nemzedékben, 1944 nyarán, amikor retteg-
ve várta a magyar nép a vörös ármádiát. Ez a szív-
dermesztő rémület aztán beigazolódott, amikor 
1944-1945 borzalmas megszállás hónapjaiban a 
szovjet terror a maga teljes kegyetlenségében 
megmutatkozott. A bolsevista Vörös Hadsereg a 
gyűlölet propagandájával átitatva gyilkolta, kínoz-
ta, fosztogatta a védtelen lakosságot, értelmetlenül 
és indokolatlanul rombolva mindent, ami útjába 
került. Ez a kegyetlen leigázás, bosszúhadjárat 

volt az, melyet évtizedeken át felszabadításként 
kellett ünnepelni a földre sújtott nemzetnek. A 
szovjet szuronyok árnyékában rögtön megkezdték 
működésüket a nemzet legjobbjaival való végzetes 
leszámolásra kész népbíróságok. A néhány tényle-
ges háborús bűnös mellett a nemzet vezetőrétegét, 
szellemi kiválóságait börtönbe zárták vagy bitó-
fára küldték, hazug kirakatperek során, hogy a 
lumpen elemek megkaparintsák a hatalmat, meg a 
mások áhítozott javait. 
 

 Több mint kétszázezer sváb származású hon-
fitársunkat kiűzték otthonából, vagonokba tusz-
kolták és a háború által füstölgő romhalmazzá vált 
Németországba deportálták. A szlovákiai magya-
rok hasonló sorsra jutottak. Minden ingó és ingat-
lanuktól megfosztva vagy Csehországba vitték 
őket kényszermunkára, több mint hetvenezret pe-
dig átzavartak az anyaországba, a létbizonytalan-
ságba, összekapkodott batyuval a hátukon. A kár-
pátaljai Szolyván több mint negyvenezer embert 
szedtek össze, és akik túlélték a kegyetlenkedé-
seket, azokat szovjet lágerekbe deportálták, a 
gyorsan pusztuló rabszolgák pótlására. 
 

 A kommunisták által uralt országban, 1945-
től kezdődően, a kis- és nagyipart fokozatosan 
tönkretették. Sietve államosították a bányákat, 
1946-ban a tíz legnagyobb iparvállalatot, 1947 
novemberében a nagybankokat. 1948 márciusá-
ban teljes államosítással számolták fel a kis- és 
nagy ipari vállalatokat, vállalkozásokat. A mun-
kásság „dolgozónak” becézve, éhbéren tengődött 
a diktatúra árnyékában, az úgynevezett munkás-
hatalom hazug körülményei között. Vidéken, az 
1945-ös nagy propagandával beharangozott föld-
osztást néhány év múltán a kolhozba, a közös gaz-
dálkodásba való bekényszerítés követte, a paraszt-
ság teljes tönkretételével, a kíméletlen beszolgál-
tatási rendszerrel sanyargatva. Az ötéves tervek, a 
tervgazdálkodás csirájában elfojtott minden értel-
mes egyéni törekvést. 
 

 A kommunista párt a lelkek államosítását is 
megcélozta, a marxista utópisztikus ideológia rom-
boló agymosásával. A történelmi egyházakat a 
püspökök, egyházi személyek bebörtönzésével tá-
madták meg először, majd az egyházi iskolák álla-
mosítása 1948-ban végképpen leszámolásra ké-
szült a hitélettel, de egyúttal az ifjúságnak az er-
kölcsös nevelésével is, a szabados gondolatoknak 
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teret adva, az egyén szabadságának hamis látsza-
tát keltve. A diktatúra elfojtotta a közösségi életet, 
elmagányosította az embereket, a gyanakvás lég-
köre rombolta az emberi kapcsolatokat. 
 

 Az egész társadalmat megbénító kirakatperek 
több százezres tömegeket űztek az internáló-
táborok, börtönök, kényszermunkatáborok drótke-
rítései mögé. Ez mind nem volt elég. 1951-től 
megkezdődött a számukra gyanús elemeknek csa-
ládostól a Hortobágyra száműzése, otthonuktól, 
minden vagyonuktól megfosztva, emberi jogaikat 
sárba tiporva. Kezdték ezt a fővárosban, majd a 
határ menti vidékek községeiből hurcolták el a 
családokat. Részben a lakosság megfélemlítésére, 
részint a parasztság további megtörésére. 
 

 A kényszerintézkedéseket a Belügyminisz-
térium állambiztonsági szerve végezte el, mint a 
„demokrácia ökle”. Ezt a szervet Államvédelmi 
Hatóságnak, rövidítve ÁVÉHÁ-nak nevezték, 
mely a hírhedt néven közismertté vált Recsk, Kis-
tarcsa, Várpalota, Tiszalök, Kazincbarcika tábora-
it tartotta fenn. Nem kevésbé rossz hírnévre tett 
szert a váci, márianosztrai börtön, a budapesti 
Kozma-utcai Gyűjtőfogház, és még sok büntető-
intézmény országszerte. Ismert fogalom volt a 
„csengőfrász”. Senki nem érezte magát bizton-
ságban, minden családban becsomagolt bőröndöt 
tartottak készenlétben, ha megjelenik a leponyvá-
zott teherautó, netán motorját a ház előtt állítják 
le, és becsengetnek a bőrkabátos emberek. 
 

 Ezek után nem szorul különösebb magyará-
zatra, hogy az 1956-os forradalom kitörése nem 
előzmény nélküli való volt. A közvetlenül megelő-
ző hónapok meglehetősen forró légköre valami 
vihart sejtetett, de mindent elsöprő indulatra, el-
szántságra senki sem számított. Az értelmiség fo-
galmazta meg szavakban először az ország valós 
helyzetét. Szóltak az elviselhetetlen, Moszkva ál-
tal irányított általános diktatúráról, a világ szaba-
don élő népeitől való gazdasági és kulturális elszi-
geteltségünk szinte behozhatatlan hátrányairól. 
Ezek a jelenségek az ország egészséges fejlődé-
sének gátját jelentették, egyúttal a nemzet sebei-
nek begyógyulását hátráltatták a második világ-
háború után. Az emberek éhbérért dolgoztak, élet-
színvonaluk a tengődés határán tántorgott, a leg-
alapvetőbb élelmiszerekért, iparcikkekért sorban 

kellett állni az üzletek előtt, a háború után ti-
zenegy évvel! 
 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc ti-
zenkét dicsőséges napjáról nem akarok sokat szól-
ni. Személyes emlékem az, hogy alig három évvel 
a szovjet birodalomból történt szabadulásom után, 
én jól ismertem azt a rabszolgatartó birodalmat, 
mely zsákmányát nem könnyen engedi ki a kar-
mai közül. Sejtettem a tragikus végkifejletet. Nem 
sejthettem, még addigi tapasztalataim alapján 
sem, azt a mérhetetlen kegyetlenséggel végrehaj-
tott megtorlást, amit a közömbös Amerika és 
Európa szeme előtt megengedtek magunknak a 
visszatért elnyomóink. A munkahelyemen az Ide-
iglenes Nemzeti Bizottság tagjává választottak 
meg. Nem problémamentesen, de viszonylag tűr-
hetően megúsztam a leszámolást azért, hogy vál-
laltam volna a részvételt az ország haloványan 
remélt újjáépítésében. 

 
 Az úgynevezett Kádár-korszakban, az egyre 
puhuló diktatúrában éltem még meg különös meg-
próbáltatásokat, az emlékirataim kalandos törté-
netét, személyre szóló üldöztetéseket, de ez már 
annyira személyes sors, hogy nem ez az alkalom, 
hogy róluk beszéljek. 
 

 Mivel az általános életélményeim felidézésé-
vel egyre közelebbi évtizedekig értem el, úgy gon-
dolom nem szükséges, hogy még – hála Istennek – 
elég sok életben lévő kortársam által ismert, vi-
szonylag vagy valóban hiteles történelmi, irodalmi 
munkákban feldolgozott eseményekről szóljak 
Önök előtt. Csak tanúskodom, mint túlélő, hogy a 
pályázó, pályadíjat nyert fiatalok hiteles munkája 
mellett hitet tegyek. 
 
 
Elhangzott az 1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc 50. évfordulójának emlékére kiírt 
iskolai pályázat eredményhirdetésén és díjki-
osztásán. 
 

(Zalaegerszeg 2006. június 10.) 
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Zágoni Erzsébet 
 

Dunai Zoltán festőművész kiállítása 
(Székesfehérvár 2006. november) 

 

 

    
 

Dunai Zoltán műve 
 

SzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvár – A Szent Korona Galériában 
a Münchenben élő Dunai Zoltán és a buda-
pesti Szegvári Péter festményei láthatók, a 
két művészt baráti szálak fűzik egymáshoz. 

 
 Magányos farkas. Amikor megkérdeztem, ki 
eteti, ha éhes, ez volt a válasza: 
 – Hat államban, negyven városban éltem. 
Gondolja, hogy van olyan nő, család, aki ezt és a 
festői életformát jól viselné? Természetesen barát-
nőim voltak, de velük is úgy jártam, hogy amíg el 
nem értem a létra harmadik fokát, toltak, de az 
ötödikről már visszahúztak 

A miskolci születésű Dunai Zoltán 50 éve 
disszidált november 22-én lépte át a magyar ha-
tárt, mert kilátástalannak látta itthoni sorsát, érvé-
nyesülését. Családja miatt is hátrányos helyzetbe 
került, mert anyai nagynénje a háború előtt Esz-
tergomban, majd Fehérváron zárdafőnök volt, és 
az Amerikában született sógor sem vetett akkori-
ban jó fényt a famíliára. Kint sem volt könnyű föl-
építenie magát, de amit elért, s ami nem kevés, 
saját erejéből, protezsálók nélkül valósította meg. 
Svájcban dekoratőrként dolgozott, majd 1969-ben 
első látásra szerelemes lett Velencébe. Nem csak 
a város bűvölte el, híres tájképfestő szülöttje, Ca-
naletto is, tíz évig utánozta az ő részletgazdag, ro-
mantikus stílusát, de Párizsban egy festőtárs fi-
gyelmeztette: Vigyázz, ez Canaletto keze!    Ha    nem 

találsz magadnak önálló stílust, akkor elvesztél. 
Így talált rá az impresszionizmussal rokon festés-
re, majd a három dimenzió illúzióját adó tech-
nikára, amelyről ezt mesélte: 

– Új találmány volt, véletlenül fedeztem fel. 
Addig nem használatos anyagot kevertem a fes-
tékbe. Először azt hittem, hogy rosszul látok, de 
miután mások is azt látták, megnyugodtam. Ettől 
olyan hatású a festmény, mintha borostyánüveg 
lenne rajta, bele lehet látni a képbe, akár az 
üvegbe. Elvittem újításomat egy professzorhoz, 
aki meglepő dolgokat mondott. Mesélt egy 1910-
ben élő, csóró olasz festőről, aki, mivel nem volt 
pénze, az olajfestékeket annyira felhígította, hogy 
a temperánál is vékonyabb volt. Ő ért el hasonló 
hatást, de én sűrű festékkel produkáltam ezt az 
optikai effektet, amely a tűzzománchoz is hason-
lítható. A velencei karnevált ábrázoló háromdi-
menziós képemet először a budapesti Vigadóban, 
majd Miskolcon mutatták be, most pedig Szé-
kesfehérváron látható november 5-ig a Szent Ist-
ván Művelődési Ház galériájában. 
 

 
 

 A karneválról sok képet készített, ő maga is 
többször részt vett a bolondos kavalkádon, még-
hozzá saját tervezésű és kivitelezésű reneszánsz, 
és barokk jelmezekben, amelyeket lakásán őriz. 
Boccaccio Dekameronja volt az egyik meseköny-
ve, több novelláját megfestette, a velencei kalmárt 
is, aki csodaszép feleségét elvitte egy hajóútra. 
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Ezzel vigasztalta szépséges hitvesét: ha én vén 
vagyok is, te leszel Velence első asszonya. Az ál-
arcot viselő hölgy szeméből szomorúság árad, mert 
hiába szép, fiatal, gazdag, egy vén kecske van a 
jobbján... 
 – Megfestettem a Halál Velencében-t is, de 
ennek nincs köze Thomas Mannhoz. Ez arról szól, 
hogy amikor már kicsinek bizonyult a régi ve-
lencei temető, a csontvázakat kiszedték, kidí-
szítették, a gazdagabbak fel is öltöztették – me-
séli, miközben képről képre sétálunk a galériá-
ban. Párizs legszebb hídja, az össze-vissza házte-
tők bája, a bécsi opera víziós és elmúlt századelős 
képe után megállunk a Miért? című festmény 
előtt. A Krisztus-kereszt előtt Teréz anya két kezé- 

vel száját eltakarva rémülettel, döbbenten nézi az 
előtte lángoló világot. Az albán-szerb háború adta 
az ihletet, hogy a világ keresztre feszítettségét eb-
ben a formában jelenítse meg a festő. Kétezerben 
díszmisén mutatták be a párizsi St. Vincent kolos-
torban, s az alkotó művét nekik ajándékozta, ők 
kölcsönözték a fehérvári tárlatra. 
 Dunai Zoltán belakta Európát, s most Münc-
henben él. Magyarnak vallja magát, mert magyar 
tejen, magyar kenyéren, magyar igéken nőtt fel. 
Ezt az érzést még az sem tudja elnyomni, hogy 
szülőhazája gyakran mostohán bánt vele. 
 

Megjelent a KULTÚRA 2006. október 31-i 
számában 

 
 
 
 

 

Záhonyi András 
Magyar kultúrélet Őrvidéken 

 

 

A Bécsi Magyar Kultúregyesület tavaly novemberi 
gálaestjén a sárközi lakodalmi szokásokat elevení-
tették fel. Az esküvői vendégek – a meghívott 
tánccsoportok – között ott volt az ÕÕÕÕriszigeti Mariszigeti Mariszigeti Mariszigeti Ma----
gyar Néptáncegyüttesgyar Néptáncegyüttesgyar Néptáncegyüttesgyar Néptáncegyüttes is, melynek felsőőri próbáját 
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházá-
ban 2007. januárjában magam is meglátogathat-
tam. Gerlecz László koreográfus vezetésével ép-
pen magyarbődi táncokat gyakoroltak. Remek 
énekhanggal áldotta meg az Úristen a lányokat – 
így semmilyen nehézséget sem okozott a tercelés. 
A karikázó és a csárdás után – felüdülésképpen – 
Pozsony-környéki polgári táncokat jártak, melybe 
a kezdőbbek – fiatalok és idősebbek – is könnyen 
bekapcsolódhattak. 
A bécsi „Találkozások Háza” című műsorban az 
őriszigetiek a bécsi Délibáb Tánccsoporttal együtt 
sárközi leánykarikázót mutattak be. A decsi vise-
letbe öltözött menyasszonyt és vőlegényt az össze-
gyűlt 70 táncos kuglóffal, borral, pálinkával kö-
szöntötte. Az őriszigeti tánccsoport tagjainak 
„specialitása” egyébként, hogy fellépéseik után a 
vendégeket is megtáncoltatják. 
 

Őrvidéken nemcsak egy magyar néptáncos kö-
zösség tevékenykedik. Az alsóőri Virgonc NépVirgonc NépVirgonc NépVirgonc Nép----
tánccsoporttánccsoporttánccsoporttánccsoport tagjai látogatásunk idején éppen job- 

bágytelki táncokat próbáltak. 
A táncegyüttes tagja, Seper Mariann rendszeresen 
tart játékos néptáncfoglalkozásokat a kicsinyek-
nek is. A képességfejlesztés közben az ügyességi 
játékok mellett magyar énekeket és néptáncot is 
tanulnak. Az alkalomhoz illő szokásokkal is meg-
ismerkedhetnek – nagyszombaton pl. a tojásírást 
gyakorolhatták az őrvidéki iskolások. Így csinál-
nak arrafelé kedvet a magyar hagyományok ápolá-
sára – s közben biztosítják az utánpótlást az őrvi-
déki néptáncegyüttesek számára is. A magyar 
nyelv pontos elsajátításában pedig a felsőőri ma-
gyarórák nyújtanak segítséget a 3-8 éves gyerme-
keknek. (Rossz hír viszont, hogy az őriszigeti két-
nyelvű óvoda a gyereklétszám elapadása miatt 
ősztől bezár.) 
 

A Nyelvek Európai Napján, szeptember 26-án a 
Felsőőri Általános Iskola (Volksschule) 4. osztá-
lyosai 17 nyelven köszöntötték a közönséget. A 
pezsgő magyar kultúréletnek köszönhetően a né-
met és angol nyelvű dalok mellett a magyar éne-
kek szövegét is jól értették a közönség soraiban 
ülő, környéken élő gyermekek. 
Az őrvidéki kultúrával kapcsolatban érdemes még 
megemlíteni az UMIZUMIZUMIZUMIZt (az alsóőri Magyar Média- 
és Információs Központot), a Doborjánban (Liszt 
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Ferenc szülőfalujában) októberben átadott Liszt Liszt Liszt Liszt 
KoncertházKoncertházKoncertházKoncertházat, a NádasdyNádasdyNádasdyNádasdy----huszárok Hagyományhuszárok Hagyományhuszárok Hagyományhuszárok Hagyományõõõõrrrr----
zzzzõõõõ Egyesületé Egyesületé Egyesületé Egyesületét, a Zürichi Magyar Történelmi EgyeZürichi Magyar Történelmi EgyeZürichi Magyar Történelmi EgyeZürichi Magyar Történelmi Egye----
sület Helytörténész Csoportjásület Helytörténész Csoportjásület Helytörténész Csoportjásület Helytörténész Csoportját, a FelsFelsFelsFelsõõõõõõõõri Reforri Reforri Reforri Refor----
mátus Ifjúsági Olvasókörmátus Ifjúsági Olvasókörmátus Ifjúsági Olvasókörmátus Ifjúsági Olvasókört, az ÕÕÕÕrségi Fantrségi Fantrségi Fantrségi Fantáziááziááziááziát (a 
magyar zenészekből álló komolyzenei együttest), a 
Pedagógus FórumPedagógus FórumPedagógus FórumPedagógus Fórum szakmai továbbképzéseit, a 
rendszeresen megrendezett magyar bált, a vers-
mondó- és szónokversenyeket, az alsóőri TájházTájházTájházTájházat 
valamint nem utolsósorban a FelsFelsFelsFelsõõõõõõõõri Kétnyelvri Kétnyelvri Kétnyelvri Kétnyelvûûûû    
Szövetségi GSzövetségi GSzövetségi GSzövetségi Gimnáziumimnáziumimnáziumimnáziumot, mely a középfokú anya-
nyelvi képzést biztosítja a térségben. 

 

 
 

Az Õrszigeti Magyar Néptáncegyüttes (Gyõr, 2003) 
 

 
 

 

Záhonyi András 
 

Krisna-völgyi esküvő – indiai módra  
 

 

A védikus kultúra sokszínűsége, a természet-
közeli életmód, az ÉLET és egymás tisztelete sok 
olyan fiatalt csábított-vonzott SomogyvámosSomogyvámosSomogyvámosSomogyvámosra, 
akit az állandó, értelmetlen hajtás, a kíméletlen 
verseny, a pénzimádat kiábrándított a mai fo-
gyasztói világból. Itt ugyanis – bármilyen furcsa – 
nemcsak a „szép szavak” szintjén fogalmazódnak 
meg az értékek, és a tolerancia, hanem a gyakor-
latban is megvalósulnak, pl. ételt osztanak a rá-
szorulóknak. A völgylakók a nyugati világ eszkö-
zeit is felhasználják a védikus tudás bemutatá-
sára, terjesztésére.  

 
A „krisnások” élete, alapfilozófiája 

 

Az emberi élet végső célja Isten (a Krisna-tuda-
túak szerint Krisna) odaadó szolgálata. Minden 
hívő embernek saját vallása előírásait kell hűen 
követnie. S az eredmény nem is marad el: minde-
nütt kiegyensúlyozott, munkájukat szerető, az egy-
szerű, de minden tisztasági kritériumnak megfe-
lelő körülményeket (és a hajnali kelést, korai fek-
vést) elfogadó embereket láthatunk, akiken alig 
talál fogást korunk egyik népbetegsége, a depresz-
szió. Lehet, hogy igazuk van a Védáknak, s az em-
bereknek nem lenne szabad a táplálékukat erő-
szakos úton (pl. állatok leölésével) megszerez-
niük? 
Ami elsőre furcsa a templomi idegenvezetés so-
rán: a rengeteg szanszkrit kifejezés. A vallás alap-
fogalmait eredeti nevükön használják, ráadásul 

minden „beavatott” felvesz egy rá jellemző indiai 
nevet. Tájékozódásunkat nagymértékben segíti a 
Kérdések és válaszok a Krisna-tudatról c. rövid 
kiadvány, melyből a szent iratok tanításaitól 
kezdve a mindennapi életig sok mindent megtud-
hatunk a Krisnát (a hinduizmus szerint ő Visnu 
egyik inkarnációja – a „krisnások” szerint fordít-
va van: Visnu Krisna egyik teremtő formája, arcu-
lata) követő magyarországi hívekről. A kötet vé-
gén egy szanszkrit szójegyzék is található, mely-
ben gyorsan utána lehet nézni az elsőre idegenül 
hangzó kifejezéseknek. A buddhizmus is Indiából 
indult ki, de később (Kr. e. 6-5. sz.). A Krisna-hit 
(melynek tanításait Kr. e. 5000 körül jegyezték le 
és a személyes Istenbe vetett hitre épül) és a 
„személytelen felfogású” buddhizmus tehát két 
külön világvalláshoz tartozik. 
„Krisna arra vágyik, hogy minden élőlény vissza-
térjen Hozzá.” Ez más vallások isteneire is jel-
lemző – csak az emberi elme az, amely megnehe-
zíti ezt az utat, saját vallását az egyedüli üdvözí-
tőnek tekintve. A végeredmény siralmas: korunk 
önző embere nemcsak a létfenntartás végett, ha-
nem már elvi és vallási kérdések miatt is „ön-
ként, kéjjel öl”. A több mint 10 év óta működő 
Krisna-völgy lakói ebből a világból mutatnak egy 
lehetséges kiutat – az életmódjukra, zöldséggel, 
gyümölccsel teli fóliasátraikra, védikus rendszerű 
általános iskolájukra pillantva egyelőre teljes si-
kerrel. Akit érdekel, látogassa meg őket: meg-
szállhat a vendégházban, s minden elkötelezettség 
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nélkül néhány órácskára kipróbálhatja az ott la-
kók életét. S évente egyszer, a júliusi Búcsún – a 
templom megnyitásának ünnepén – zenei és tánc-
bemutató, filozófiai előadások, ismerkedés a tá-
madó energiáját hasznosító, a támadás előli kité-
résre tanító önvédelmi sporttal, kézműves- és 
illatszer-vásár, arcfestő sátor, meditációs ösvény, 
ételkóstoló, nyilvános templomi szertartás és egy 
„igazi” tradicionális esküvő is színesítik a látoga-
tók programját. 
A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 
1989 óta bejegyzett egyház hazánkban és kb. 
20000 híve van. 

 
Az esküvő 

 

A Krisna-hívők vallásfilozófiája szerint a lelki vi-
lágban „minden lépés egy tánc, minden szó egy 
ének” – vagyis Isten birodalmában minden csele-
kedet művészi. Ezek szerint mi, a magyar néptánc 
és népzene rajongói, művelői igen szimpatikusak 
lehetünk Krisnának… (Igaz, az alkohol- és kávé-
fogyasztás valamint a dohányzás valamennyit ront 
a képen.) 
John Lennon és a Hair sikere óta már sokan is-
merik a maha-mantrát (Hare Krisna…), mely az 
esküvő folyamán többször is elhangzott. A zenei 
kíséret és a virágok olyan ősi világot idéznek fel, 
amely mára már Indiában is eltorzult: pl. a kasz-
tokba tartozás rendjét1 az indiai társadalom vezető 
rétege már nem az isteni törvényben lefektetett 
egyéni rátermettség, hanem a családba születés 
alapján működteti. Ebben a merev rendszerben 
nincs átjárás (kiugrási lehetőség) még a legkép-
zettebb, legrátermettebb leszületettnek sem. 
A védikus esküvő egy életre szól, a válás nincs 
megengedve. (Aki már megélt egy válást Magyar-
országon, bizonyára értékeli ezt...) Az aranyhím-
zéses, tűzpiros ruhában bevonuló menyasszony 
tisztelete jeléül hétszer járja körül a vőlegényt. A 
vállon átterített füzér (a házasodási szándék jel-
zése), a ruhák összekötése és a tenyér bekenése 
(mely összeforrasztja az ifjú párt), az ajándék szá-
                                                 
1 A négy kaszt közül a brahmanák (szellemi vezetők) az 
„agy”, a ksatriyák (tisztviselők és katonák) a „kar”, a 
vaisyák (kereskedők, állattartók, földművesek) a „has és a 
gyomor”, a sudrák (kétkezi munkások) pedig a „láb” ana-
lógiái az emberi testben. Ez az analógiás gondolkodás jól 
példázza az európai és a „keleti” világszemlélet eltérő jel-
legét. 

ri, a puffasztott rizs tűzbe dobása (az étel fela-
jánlása Istennek, ugyanakkor megtisztító áldozat), 
az eskütétel, a sokgyermekes család modellje, az 
apai áldás mind-mind a szertartás részét képezik. 
S közben a hőségben egy fiú rendületlenül legyezi 
Krisna és kedvese, a csodaszép Radharani szob-
rát, hogy az istenpáros minél jobban érezze magát 
az esküvő alatt… 
 

 
 

Krisna és Radharani 
 

S az esküvő után – ahogy más vallásoknál is szo-
kás – következik egy sokfogásos lakoma, persze 
kizárólag növényi alapanyagokból. Épp az eskü-
vői szertartás előtt fejeződött be a főzőverseny, így 
a látogatóknak is lehetőségük nyílt megízlelni a 
vegetáriánus konyha könnyen elkészíthető reme-
keit. Csodálatos ízeket érezhettünk – össze sem 
lehet hasonlítani a hamburgerrel… 
 

 
 

A Krisna-völgy látogatói ökrösszekéren 
 

 
 

Esküvõi menet 


