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56-os megemlékezések külföldön

Nem vitás, hogy az 1956-os forradalom külföldi helyszínei közül
Ausztriáé a legjelentősebb. Nyugati szomszédunkat érintette
leginkább a magyarországi szabadságharc, hiszen közel
kétszázezer menekültet fogadott be, az akkor egy esztendeje
függetlenné vált ország. Az esemény szinte az egész osztrák
társadalmat megmozgatta, s máig számon tartja a kollektív és
egyéni emlékezet. Az ötvenéves évforduló számtalan programja
közül kiemelkedik a záró esemény november 25-én, amikor a
Stephansdomban a Pannon Filharmonikusok és a Nemzeti Énekkar
közreműködésével, Hamar Zsolt vezényletével emlékkoncertet
tartanak. A tervezett program: Beethoven Egmont-nyitánya, Johann
Georg Lickl egy miséje, Bartók: Cantata profana és Kodály Budavári
Te Deuma. Magyarország ezzel szeretné köszönetét nyilvánítani az
egykori segítségért az osztrák társadalom egészének, az egyházi és
világi segélyszervezeteknek.

Brüsszelben október 14-én szabadtéri koncerttel emlékeztek a
forradalomra, melyen a többi közt a Mandel- kvartett is fellépett.
December elsején a brüsszeli Szent Mihály-katedrálisban lesz
Fekete Gyula művének, Te Deum 56 Budapest ősbemutatója,
valamint Mozart Requiemjének előadása.

LondonbanA szabadság hangja elnevezésű 56-os őszi
rendezvények megnyitójára szeptember 20-án került sor a Leighton
House Múzeumban. Az ünnepélyes megnyitót követően,
szeptember 21-én indult az a nemzetközi történészkonferencia,
amelynek elnöke Péter László professzor és Martyn Rady
professzor voltak, mindketten a University College London
munkatársai. Szeptember 24-én Kabdebó Tamás Írországban élő
magyar író 1956-ról szóló darabja, a Bloodletting (Véradás) angliai
bemutatójának adott otthont a Londoni Magyar Kulturális Központ.
Az eseménysorozat Szabados György és az Új Dimenzió Műhely
legújabb, ugyancsak az 1956-os forradalom témáját feldolgozó,
Elégia 1956 című albumának világbemutatójával folytatódott
október 4-én, a Leighton House Múzeumban. A Barbican-központ, a
brit főváros egyik legjelentősebb kulturális komplexumának falait
egy hónapon keresztül a Magyar Nemzeti Múzeum fotográfiai
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